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Helsingin yliopisto
Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 223

Minna Kelhä

Vääränikäisiä äitejä? Ikä ja äitiyden yhteiskunnalliset ehdot

Tiivistelmä

Tämä on väitöstutkimus niitä ristiriidoista, joita on normitetun elämänkulun mu-
kaisen ”oikeanikäisen” äitiyden ja omien valintojensa ja mahdollisuuksiensa kautta 
elämänkulkuaan rakentavan äidin ja hänen äitiytensä välillä. Analysoin ja tulkitsen 
tässä tutkimuksessani sekä hyvin nuorena (alle 20-vuotiaina) että varttuneemmal-
la iällä (noin 40-vuotiaina) äideiksi ensi kertaa tulleiden naisten äitiyttä elämän-
kulun, yhteiskuntaluokan ja sukupuolen näkökulmasta. Tarkastelen äitiyttä sekä 
kokemuksellisena asiana että yhteiskunnallisesti rakentuvana ilmiönä. Tutkimuk-
sessani kysyn, miten eri-ikäiset äidit puhuvat raskaudesta ja äitiydestä osana elä-
mänkulkuaan. Toiseksi kysyn, millaisen merkityksen eri-ikäiset äidit antavat iälle, 
aikuistumiselle ja aikuisuudelle. Kolmanneksi kysyn, miten yhteiskuntaluokka ra-
kentuu ja miten sitä tuotetaan eri-ikäisten äitien puheessa. Väitöskirjani koostuu 
viidestä artikkelista ja yhteenveto-osasta.

Tutkimukseni on osa Helsingin yliopiston rahoittamaa ja dosentti Sinikka Aa-
pola-Karin johtamaa tutkimusprojektia Monia polkuja aikuisuuteen – Muuttuvat 
kulttuuriset ikäjärjestykset Suomessa. Työni teoreettisina lähtökohtina ovat kriit-
tinen suomalainen perhetutkimus, suomalainen feministinen sosiaalipoliittinen 
tutkimus sekä angloamerikkalainen feministinen äitiystutkimus. Edellisten lisäk-
si tutkimukseni kiinnittyy sosiologiseen ikätutkimukseen sekä sosiologiseen niin 
kutsuttuun uuteen luokkatutkimukseen. Metodologisia valintojani ohjannutta 
lähestymistapaa voi luonnehtia diskursiivis-materiaaliseksi. Tämä lähestymistapa 
pyrkii huomioimaan kieleen, kulttuuriseen representaatioon ja subjektiivisuuteen 
liittyvät kysymykset, mutta myös paikantamaan ne sosiaaliseen ja historialliseen 
kontekstiinsa. Väitöskirjani aineisto koostuu kahdenkymmenenneljän eri-ikäisen 
äidin haastatteluista sekä media-aineistosta, joka sisältää Vauva- ja KaksPlus -leh-
tien (vuosikerrat 1997–2005) äidin ikää ja äitiyden sijoittumista naisen elämän-
kulkuun käsitteleviä artikkeleita, yhteensä kaksikymmentäyksi artikkelia.

Tutkimuksessani nuorten naisten äitiys näyttäytyi pääosin sangen myönteise-
nä. Vaikka lapsen saaminen ei usein ollut suunniteltua, se ei myöskään ollut suuri 
järkytys. Äitiys tuli esiin nuorten äitien puheessa luonnollisena ja luontevana osa-
na elämänkulkua ja aikuistumista. Hyvän äitiyden ehtoina pidettiin asioita, jotka 
eivät ole riippuvaisia elintasosta, koulutuksesta tai sosiaalisesta taustasta. Nuori ikä 
nähtiin hyvän äitiyden resurssina, ei sen esteenä. Lasten hankkimisen lykkääminen 
yhdistettiin materialismiin ja uran asettamiseen perheen edelle. 

Tutkimukseeni osallistuneista, noin 40-vuotiaina ensimmäisen lapsensa saa-
neista naisista harva sanoi tietoisesti lykänneensä perheen perustamista. Osa heis-



tä perusteli äitiyden lykkääntymistä pitkillä opiskeluajoilla ja pätkätöiden aihe-
uttamalla taloudellisella epävarmuudella, osa taas omalla epävarmuudella lapsen 
kanssa pärjäämisestä tai sopivan kumppanin puutteella. Jotkut olisivat halunneet 
lapsen jo paljon aikaisemmin, jos olosuhteet olisivat olleet suotuisammat. Vart-
tuneiden äitien puheessa äitiys kytkeytyi vahvasti opintojen jälkeiseen elämään, 
vakinaiseen palkkatyösuhteeseen ja (heteroseksuaaliseen) ydinperheeseen.

Erilaiset äitiyteen liittyvät asiat järjestäytyivät haastatteluaineistossani paitsi 
naisten iän, myös heidän yhteiskunnallisen taustansa perusteella. Yhteiskunta-
luokka tuli näkyväksi ainakin haastateltujen naisten suhteessa ydinperheeseen, asi-
antuntijatietoon, sekä rahaan ja toimeentuloon. Ikä ja yhteiskuntaluokka sosiaali-
sen järjestyksen ja eronteon tapoina kietoutuivat tutkimuksessani toisiinsa, ja on 
osin mahdotonta analyyttisesti erottaa sitä, mitkä eri-ikäisten äitien kokemuksista 
olivat yhteydessä luokkaan ja mitkä ikään.
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Wrong-aged mothers? Age and social conditions of motherhood

Abstract

This dissertation reports on research on the contradictions between “right-aged” 
motherhood accordant with normative life-course and the motherhood of a woman
who lives her life according to her own choices and options. The focus of this 
study is to analyse and interpret the motherhood of women who have become 
mothers for the fi rst time both at a very young age (under 20) and at an older 
age (in their 40s), from the viewpoint of life-course, age and social class. I discuss 
motherhood both as an experience and as a socially-constructed phenomenon. 
My research questions are the following: How do mothers at different ages talk 
about pregnancy and motherhood as a part of their life-course? What meanings 
do mothers at different ages give to age, growing up and adulthood? How is social
class constructed in the speech of different-aged mothers? This dissertation includes
fi ve articles and a summary chapter.

This research is a part of a larger research project, Many Routes to Adulthood
– Changing Cultural Age Orders in Finland, directed by docent Sinikka Aapola-Kari
and funded by the University of Helsinki. The theoretical starting points for
the study are Finnish critical family studies, Finnish feminist social policy
studies and Anglo-American feminist motherhood studies. Additionally, this
study draws on sociological age studies and new sociological social class studies. 
The methodological approach is discursive-materialistic. This approach recog-
nises issues related to language, cultural representation and subjectivity, but it 
also aims to locate them in their social and historical context. The data is drawn 
from twenty-four interviews of different-aged mothers and articles collected from
popular magazines on babies and parenting.

In this study, young motherhood is shown as quite positive. Even though the 
interviewed young women did not usually plan to have a child, it was not a great 
shock either. In the young mothers’ speech, motherhood appears as a natural part 
of the life-course and growing up. The conditions young mothers suggested as 
necessary to good motherhood do not depend on standard of living, education or 
social background. A young age is seen as a resource, not as an obstacle to good 
motherhood. Postponing one’s motherhood is associated with materialism and a 
career-oriented lifestyle.  

The older mothers in my study rarely reported having postponed their mother-
hood on purpose. Some of them explained the delay with extended studies or
fi nancial insecurity caused by part-time unemployment. Others recounted they 



had been insecure about their abilities to cope with a child or lacked a suitable 
partner. Some of them may have wanted a child much earlier in life, given the right 
circumstances. In the older mothers’ speech, motherhood is strongly associated 
with adult life, permanent employment and a (heterosexual) nuclear family. 

In my interview data, different issues related to motherhood are constructed 
due not only to the women’s age, but also their social background. Social class 
becomes visible in the relationship between the interviewed women and nuclear 
family, expert knowledge or money and livelihood. In this study, social class and 
age are intertwined. It is almost impossible to analytically distinguish which of the 
mothers’ experiences are related to class and which are related to age. 
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1 Johdanto

 Hanne: No se on musta nykyään vähän joka iästä, että jos nuorena tekee 
lapsen niin jää koulut kesken, ja jos kolmikymppisenä tekee niin katkeaa 
uraputki ja jos nelikymppisenä niin on jo liian vanha. Joka vaiheessa tulee 
sitten jotakin sanomista.

Alun sitaatissa 19-vuotias äiti Hanne kuvaa osuvasti naisen elämänkulkuun liit-
tyvää ambivalenssia. Kaikissa naisen elämänvaiheissa tuntuu olevan jotain sellais-
ta, jonka lapsen saaminen katkaisee tai joissa se ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää. 
Erityisesti nuorten äitien jokapäiväisissä kokemuksissa ”vääränikäisyys” usein ko-
rostuu, koska nuori kronologinen ikä on yleensä helposti havaittavissa – nuoruus 
näkyy.

Tämä tutkimus sai alkunsa kiinnostuksestani äitiyteen naisena olemisen ta-
pana ja eräänlaisena naiseuden normina. Erityisesti olin kiinnostunut äitiydestä 
suhteessa naisen elämänkulkuun ja sen sisältämiin normatiivisiin järjestyksiin. 
Milloin on ”oikea” aika tulla äidiksi ja millaisia asioita tähän äidiksi tulemisen 
oikea-aikaisuuteen yhteiskunnassamme liitetään? Olin pro gradu -tutkielmassa-
ni tarkastellut nuorten naisten kokemuksia äitiydestään. Mediassa taas puhuttiin 
ja kirjoitettiin vuosituhannen alkumetreillä paljon siitä, miten naiset perustavat 
perheen yhä myöhemmin ja lapsia syntyy yhä vähemmän. Ajatuksenani oli, että 
ottamalla nämä ”äitiyden iälliset ääripäät” mukaan tutkimukseeni on mahdollista 
saada tietoa niistä tapahtumista ja valinnoista, joita eri-ikäisten naisten äidiksi tu-
lemiseen sisältyy. 

Äidin ikä näyttäytyy julkisissa keskusteluissa sekä moraalisena että väestöpoliit-
tisena kysymyksenä. Moraalisena kysymyksenä se liittyy yhtäältä nuorten naisten 
seksuaalisuuden säätelyyn ja heidän kykyihinsä tai kykenemättömyyteensä lapsen 
hoidossa ja kasvatuksessa, toisaalta varttuneempien ensisynnyttäjien oletettuun 
itsekkyyteen ja urakeskeisyyteen sekä varttuneen iän raskauteen liitettyihin bio-
logisiin riskeihin. Väestöpoliittisena kysymyksenä äidin ikä kiinnittyy lähinnä äi-
tiyden lykkääntymiseen. Mitä myöhemmin nainen tulee äidiksi, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä hän saa vain yhden lapsen. On myös mahdollista, ettei äidiksi 
tuleminen onnistu enää lainkaan. Kun väestöpoliittisena tavoitteena on syntyvien 
lasten määrän lisääntyminen, korkea ensisynnyttäjän ikä nähdään tämän tavoit-
teen vastaisena. Nuori äiti sen sijaan näyttäytyy väestöpoliittisesta näkökulmasta 
ikänsä puolesta sopivana ja mahdollisena useamman lapsen synnyttäjänä. 

Tilastoja tarkasteltaessa nuorten, alle 20-vuotiaiden synnyttäjien osuus kaikis-
ta synnyttäjistä on ollut Suomessa jo pitkään verrattain alhainen. Vuosina 1965–
1972 alle 20-vuotiaiden synnyttäjien osuus kaikista synnyttäjistä oli kymmenen 
prosenttia tai hiukan sen yli. Noista ajoista heidän osuutensa on laskenut melko 
tasaisesti nykyiseen alle kolmeen prosenttiin. Ensimmäisen kerran alle 20-vuoti-
aiden synnyttäjien osuus painui alle kolmen prosentin vuonna 1989, ja se on sen 
jälkeen liikkunut kolmen prosentin molemmin puolin. 2000-luvun korkeimmista 
lukemista (3,3 prosenttia vuonna 2002) nuorten synnyttäjien osuus oli vähentynyt 
vuoteen 2006 mennessä 2,6 prosenttiin. (Stakes 2007.) 
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Ensisynnyttäjien keski-ikä sen sijaan on tilastojen mukaan noussut viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana ja on nyt 28,0 vuotta, kun se vuonna 1996 oli 
27,6 vuotta ja vuonna 1986 26,0 vuotta. Alueellisesti korkein ensisynnyttäjien 
keski-ikä, 29,2 vuotta, on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. (Stakes 
2007.) Ensimmäisen lapsen synnytysikä liittyy usein koulutuksen pituuteen – mitä 
pidempi koulutus, sen korkeampi ensisynnytysikä (Salmi 2004, 117; Nummenmaa 
1996, 58). Vuonna 2006 ensisynnyttäjistä 10,0 prosenttia oli 35 vuotta täyttänei-
tä, kun vuonna 1996 heitä oli 7,7 prosenttia. Toisaalta ensisynnyttäjien keski-iän 
nousu on tasaantunut ja se on noussut vuodesta 1996 vain vähän. Myös syntynei-
den lasten määrä on noussut kuluvalla vuosikymmenellä. Määrä kääntyi laskuun 
1990-luvun puolivälissä, mutta alkoi taas nousta vuonna 2002. Vuonna 2006 syn-
tyi vajaat kolme prosenttia vähemmän lapsia kuin vuonna 1996, mutta toisaalta 
edellisvuoteen nähden heitä oli runsaat kaksi prosenttia enemmän. (Stakes 2007.) 
Tilastojen valossa näyttää siis siltä, että ensisynnyttäjien keski-iän nousu on hi-
dastumassa ja syntyneiden lasten määrä kääntymässä nousuun, vaikka julkisissa 
keskusteluissa esitetyissä lausunnoissa usein toisin väitetäänkin.

Tilastoista huolimatta nuorten tai varttuneiden naisten äitiys näyttäytyy usein 
mediapuheessa jollain tavoin ongelmallisena. Keskeisin tehtävä tässä tutkimuk-
sessa olikin selvittää, millaisia ristiriitoja mahdollisesti syntyy tai koetaan silloin, 
kun naisen omien valintojen ja mahdollisuuksien kautta rakentuva äitiys poikkeaa 
normitetun elämänkulun mukaisesta ”oikeanikäisestä” äitiydestä. Tutkimukseni 
kohteena on hyvin nuorena (alle 20-vuotiaina) ja varttuneemmalla iällä (noin 40-
vuotiaina) äideiksi ensi kertaa tulleiden naisten äitiys iän, yhteiskuntaluokan ja 
sukupuolen näkökulmasta. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 
1. Miten eri-ikäiset äidit puhuvat raskaudesta ja äitiydestä osana elämänkul-

kuaan? 
2. Millaisen merkityksen eri-ikäiset äidit antavat iälle, aikuistumiselle ja aikui-

suudelle? 
3. Miten yhteiskuntaluokka rakentuu ja miten sitä tuotetaan eri-ikäisten äitien 

puheessa?

Työni teoreettisina lähtökohtina ovat olleet kriittinen suomalainen perhetutkimus, 
suomalainen feministinen sosiaalipoliittinen tutkimus sekä angloamerikkalainen 
feministinen äitiystutkimus. Lisäksi työni kiinnittyy sosiologiseen ikätutkimuk-
seen sekä sosiologiseen niin sanottuun uuteen yhteiskuntaluokan tutkimukseen. 
Feminististä tutkimusperinnettä ja siihen kuuluvaa tulkinnallista sukupuolisen-
sitiivisyyttä voidaan pitää koko tutkimukseni teoreettis-käsitteellisenä perustana. 
Feministiseen tutkimusotteeseen paikannan myös metodologisen lähestymistapa-
ni, jonka olen nimennyt Lois McNayn (2004) tapaan diskursiivis-materiaaliseksi. 
Tämä lähestymistapa pyrkii huomioimaan kieleen, kulttuuriseen representaatioon 
ja subjektiivisuuteen liittyvät kysymykset, mutta myös paikantamaan ne sosiaali-
seen ja historialliseen kontekstiinsa.

Tutkimukseni empiirinen osuus koostuu kahdesta eri aineistosta. Ensimmäi-
nen aineisto, jonka painoarvo on väitöskirjaan sisällytetyissä artikkeleissa selkeästi 
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toista suurempi, sisältää kymmenen alle 20-vuotiaana ja neljätoista noin 40-vuoti-
aana äidiksi ensi kertaa tulleen eteläsuomalaisen naisen haastattelua. Haastatellut 
äidit löytyivät internetin keskustelupalstoille lähetetyn ilmoituksen kautta tai niin 
sanotulla lumipallomenetelmällä. Haastatteluhetkellä naisten äidiksi tulosta oli 
kulunut aikaa muutamasta kuukaudesta neljään vuoteen. Nuorista äideistä puolet 
oli yksinhuoltajia ja toinen puoli asui yhdessä joko lapsen isän tai uuden puolison 
kanssa. Heillä oli lapsia yhdestä kolmeen. Varttuneemmilla äideillä oli vain yksi 
lapsi, mutta yksi heistä odotti toista. Yksi varttuneista äideistä oli yksinhuoltaja, 
loput asuivat liitossa lapsen isän kanssa. Toisena aineistona olen käyttänyt Vauva- 
ja KaksPlus -lehtien artikkeleita vuosilta 1997–2005. Nämä kaksikymmentäyksi 
artikkelia käsittelevät vanhempien, erityisesti äidin, ikää ja vanhemmuuden ajoit-
tumista elämänkulkuun.       

Tutkimukseni käsitteistö on osittain muuttunut, muotoutunut ja tarkentunut 
aineiston tuottamisen ja analyysin myötä. Alkuperäisessä tutkimusasetelmassa kes-
keisimpiä käsitteitä olivat ainoastaan äitiys sekä naisen iän ja elämänkulun prob-
lematiikka ja niiden keskinäinen suhde. Tämä näkyy myös haastattelukysymysten 
valinnassa (ks. liite 2). Lisäksi huomioni kiinnittyi sukupuoleen paitsi äitiyteen 
myös esimerkiksi puolisona olemiseen ja ydinperheeseen liittyvissä kysymyksis-
sä. Näiden käsitteiden osalta analyysini seuraa eksplisiittisemmin haastateltujen 
äitien puhetta ja heidän asioille antamiaan merkityksiä. Osan käyttämistäni kä-
sitteistä olen nostanut esiin tulkitessani haastattelupuhetta suhteessa laajempaan 
yhteiskunnalliseen kontekstiin. Näistä tärkeimpänä on kolmannessa tutkimus-
kysymyksessäkin esiintyvä yhteiskuntaluokan käsite. Se avasi tarkastelukulman 
erityisesti naisen elämänkulun normatiiviseen järjestykseen ja sen järjestyksen 
horjuttamiseen liittyviin keskusteluihin. Myös (suomalaisen) naiskansalaisuuden 
ja riskin käsitteet ovat olleet keskeisiä analyyttisia työkaluja tutkimuksessani. Edel-
listä olen tarkastellut lähinnä äitiyden ja palkkatyön yhdistämisen näkökulmasta, 
jälkimmäistä eri-ikäisten äitien raskauteen, synnytykseen ja äitinä olemisen taitoi-
hin liitettyinä puhetapoina.

Tämä väitöskirja rakentuu viidestä artikkelista ja yhteenveto-osasta. Artikke-
leissa olen pyrkinyt tuomaan esille haastattelemieni naisten asioille antamia merki-
tyksiä sekä omia tulkintojani niistä. Tässä yhteenveto-osassa pohjustan ja konteks-
tualisoin omia teoreettisia ja metodologisia valintojani sekä esittelen tutkimukseni 
keskeisiä tuloksia ja niistä tekemiäni johtopäätöksiä. Yhteenveto-osan rakenne on 
seuraavanlainen: johdannossa olen esitellyt tutkimukseni asetelman. Toisessa lu-
vussa esittelen äidin ikään liittyvien keskustelujen historiallista ja yhteiskunnallista 
kontekstia. Kolmannessa luvussa tarkastelen tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia 
ja neljännessä luvussa feministisiä näkökulmia äitiyden tutkimiseen. Viidennessä 
luvussa syvennyn varsinaiseen tutkimusprosessiin. Kuudennessa luvussa esittelen 
väitöskirjaan sisältyvät artikkelit ja tutkimukseni keskeiset tulokset. Seitsemännes-
sä luvussa tarkastelen edelleen keskeisiä tuloksiani ja peilaan niitä muiden tutki-
joiden johtopäätöksiin. 
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2 Äitiyden paikka naisen elämänkulussa 

Tässä luvussa tarkastelen pääsääntöisesti naisen avioitumis- ja synnytysikää yhteis-
kuntaluokkaan ja sukupuoleen liittyvänä uskonnollis-moraalisena kysymyksenä 
sekä väestöpoliittisena asiana. Luvussa 4.1 esittelen, miten avioitumisikään ja per-
heen perustamiseen liittyvät kysymykset sisälsivät eri sukupuolille ja yhteiskun-
nallisille säädyille erilaisia moraalisia koodistoja 1800-luvulla, mistä syistä naisten 
synnytysikä aleni 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa sekä miten perhesuunnittelun 
ajatus kytkeytyi väestöpoliittisiin tavoitteisiin 1900-luvulle tultaessa. Luvussa 4.2 
luon katsauksen samankaltaisiin keskusteluihin 2000-luvun taitteesta. Käytän 
tässä katsauksessa valikoivasti tutkimuksia ja mediakeskusteluja, jotka mielestäni 
kuvaavat hyvin vanhemmuuteen ja ennen kaikkea sen ajoittumiseen liitettyjä ky-
symyksiä.

2.1 Avioitumis- ja synnytysiän sekä syntyvyyden säännöstelyn 
historiaa Suomessa 

Avioitumisikä vaihteli 1800-luvun Suomessa paitsi sukupuolen myös yhteis-
kunnallisen säädyn ja asuinpaikan perusteella. Sivistyneistön miehet avioituivat 
selvästi vanhempina kuin naiset. Miehen korkeampi ikä oli keskeinen elementti 
julkisuudessa esitetyissä perheihanteissa. Säätyläismiesten ja säätyläisnaisten poik-
keuksellisen suuri keskinäinen ikäero avioliitossa (keskimäärin 5,8 vuotta vuosina 
1750–1900) selittää osaltaan säätyläisten levittämiä epäsymmetrisiä ja miehen val-
ta-asemaa korostavia perheihanteita. Noiden ihanteiden mukaisesti nuoret naiset 
etsivät itseään vanhemmasta miehestä elämänkokemusta ja luotettavaa opastajaa, 
ja tähän rooliin miehet mielellään asettuivat. (Häggman 1994, 86–88.) Lisäksi sää-
tyläisnaisen asema perheessä ja yhteiskunnassa muuttui avioiduttaessa enemmän 
kuin miehen. Naimattoman naisen katsottiin aina olevan onneton, kun taas mie-
hen ajateltiin pärjäävän naimattomanakin. Naiselle nousu aviosäätyyn merkitsi 
statuksen nousua suvussa ja seurapiireissä. (Mt. 95–96.) 

Tamperelaista työväestöä 1800-luvun loppupuolella tutkinut Pirjo Markkola 
(1994) kirjoittaa, että valtaosa työläisistä piti perheen perustamista selvästi tavoit-
teena, vaikka naisten naimattomuus kaupungissa tiettyjen ikäluokkien keskuu-
dessa yleistyi. Työläisnaisten naimattomuus oli paljon yleisempää kuin miesten. 
Tähän oli kaksi syytä. Aluksi naisia oli Tampereen työväestön keskuudessa enem-
män kuin miehiä, mutta vähitellen naiset halusivat myös elää pidempään omaa 
elämäänsä ennen naimisiin menoa. Monet naiset jättivät myös kokonaan avioitu-
matta. Kun suurin osa naimattomista työläisistä asui vanhempiensa luona, tam-
perelainen työläisperhe oli muutakin kuin ydinperhe. Avoliitot eivät kuitenkaan 
yleistyneet. Vaikka kirkko menettikin suosiotaan työväestön keskuudessa, sen 
edustama sukupuolimoraali oli edelleen voimissaan. (Markkola 1994, 68; myös 
Lahikainen 1976, 40–41.) 

Työväestön keskuudessa oli tavanomaista, että vaimo oli miestään vanhempi. 
Näin työläiset särkivät ydinperheihanteen keskeisen ulottuvuuden eli aviopuoli-
soiden välisen ”oikean” ikäeron. Tässä suhteessa työväestön avioituminen tuot-
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ti ”vääränlaisia” perheitä vallitseviin ihanteisiin nähden. Vaimolla oli usein iän 
tuomaa elämänkokemusta saman verran tai enemmän kuin miehellä. Työläisten 
avioitumisiästä on mahdollista päätellä työväen perhe-elämän ihanteita, vaikka 
väestörakenne vaikuttikin avioitumiskäytäntöihin. Työmiehet avioituivat suhteel-
lisen nuorina, koska heille riitti perheen perustamiseen vaatimattomampikin yh-
teiskunnallinen asema. Lisäksi palkkatyön varassa elävissä perheissä nuorena avi-
oitunut mies oli parempi elättäjä kuin vanhana avioitunut – oli todennäköistä että 
nuori isä jaksoi huolehtia perheen elatuksesta lasten työikään saakka. (Markkola 
1994, 51–54.) Sivistyneistön piirissä taas ei ollut harvinaista, että perheen isä kuoli 
nuorimpien lasten ollessa vielä pieniä, jolloin vanhemmat sisarukset huolehtivat 
heistä äidin ja lastenhoitajien ohella (Häggman 1994, 97). 1900-lukua lähestyttäes-
sä perheiden lapsiluku alkoi kuitenkin pienentyä sekä sivistyneistön että työläisten 
keskuudessa.

Avioliiton solmimisikään liittyi maaseudulla erilaisia tekijöitä kuin kaupun-
geissa. Maaseudun ja kaupunkien erilainen asuntopolitiikka asetti niissä asuneet 
nuoret keskenään erilaiseen asemaan. Kaupungeissa nuorilla oli paremmat mah-
dollisuudet hankkia oma asunto, kun taas maalla nuori jäi useimmiten viljelemään 
vanhempiensa tilaa. Eläminen samassa taloudessa omien vanhempien kanssa saat-
toi olla yksi avioliittoa lykkäävä tekijä. (Lahikainen 1976, 44–46.) Ensimmäisen 
lapsen synnytysikä taas oli maaseudulla usein alhaisempi kuin kaupungeissa. Tä-
hän vaikuttivat muun muassa taloudelliset syyt. Kaupungeissa lapset nähtiin usein 
lisäkustannuksena, kun taas maaseudulla erityisesti maanomistajille lapsi merkitsi 
tärkeää työvoiman lisäystä. (Mt., 56–57.)

Väestötieteilijöiden mukaan keskimääräisen synnytysiän lasku 1800- ja 1900-
lukujen taitteessa on olennaisesti moderni piirre, joka liittyy vapaaehtoiseen ja 
laajamittaiseen syntyvyyden säännöstelyyn. Kaj Häggmanin (1994) tutkimuksessa 
1800-luvun jälkipuolella avioituneet sivistyneistöön lukeutuneet äidit synnyttivät 
viimeisen lapsensa nuorempina kuin aiemmin ja koko lapsikatraansa aiempaa ly-
hyemmän ajan kuluessa. Saman ajanjakson aikana hedelmällisen ikänsä loppuun 
asti (yli 38-vuotiaana) synnyttäneiden määrä väheni, kun taas kaikki lapsensa 
nuorena, alle 30-vuotiaana, synnyttäneiden määrä kasvoi. Myös Irma-Leena Not-
kola (1989) on havainnut, että ennen 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin 
puolin sijoittuvaa hedelmällisyyden transitiota1 eurooppalaiset naiset synnyttivät 
viimeisen lapsensa keskimäärin 39–40-vuotiaina.  Viimeisen lapsen synnytysikä 
aleni samanaikaisesti hedelmällisyyden pienentymisen kanssa. Suomessa 1800-
luvun lopulla tai 1900-luvun alussa syntyneillä väestöryhmillä, joiden keskimää-
räinen lapsiluku jäi alle kolmeen, viimeisen lapsen synnytysikä oli 31–34 vuotta. 
(Notkola 1989, 96.)

Kaj Häggmanin (1994, 104–106) mukaan suuri osa sivistyneistöä ei vuosisa-
dan vaihteessakaan muuttanut suhtautumistaan synnyttämiseen. Lapsia tuli niin 
pitkään kuin oli biologisesti mahdollista. Toisaalta merkittävä vähemmistö si-
vistyneistöä muutti käyttäytymistään. Hilkka Helsti (2000) olettaa, että tuohon

1 Hedelmällisyyden transitio merkitsee tässä syntyvyyden pysyvää pienenemistä (Not-
kola 1989, 153).
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aikaan on ollut jonkinlainen kulttuurinen valmius omaksua perhesuunnitte-
luidea. Valmiuden voi ajatella liittyneen ensinnäkin suhtautumiseen aviottomiin 
lapsiin ja runsaaseen lapsien saamiseen avioliitossa ja toisekseen hedelmällisyys-
ikäisen vaimon asemaan sukupuolten välisessä ja talouden sisäisessä työnjaossa, 
sekä tietenkin kulttuurisiin käsityksiin äitiyden sisällöstä ja merkityksistä. Koska 
lapset olivat kirkon käsityksen mukaan Jumalan lahja, piti lapsirajoituksen omak-
suvien kääntyä tätä katsomusta vastaan tai ainakin tulkita sitä uudelleen. (Helsti 
2000, 221) Tietoisessa ja vapaaehtoisessa lapsirajoituksessa oli siis monella tapaa 
kyse perinteisen vanhaluterilaisen maailmankuvan haastamisesta. Ajatus siitä, että 
ihminen itse – ja vieläpä nainen – muovaisi omaa elämäänsä, ei ollut osa sääty-yh-
teiskunnan alamaisuusajattelua. Synnytykseen puuttuminen merkitsi nousemista 
Jumalan sanaa vastaan. (Häggman 1994, 104–105.)   

Laajamittaiseen lapsirajoitukseen ja sitä seuranneeseen synnytysiän alenemi-
seen on löydetty myös muita vaikuttavia tekijöitä. Imeväis- ja lapsikuolleisuus 
väheni dramaattisesti, ja tämä mahdollisti perhesuunnittelun ajatuksen. (Hägg-
man 1994, 106.) Syntyvyyden pysyvässä alenemisessa kysymys oli siis paitsi yh-
teiskuntien modernisoitumisesta, teollistumisesta ja kaupungistumisesta, myös 
uudenlaisen ajattelutavan, perhesuunnitteluidean, leviämisestä. Perhesuunnitte-
lun taustalla on nähty piirteitä sekä individualismista että rationalismista. Väestö-
tieteilijät ovatkin havainneet kulttuurierojen selittävän syntyvyyden säännöstelyn 
yleistymistä paremmin kuin taloudellis-rakenteellisten seikkojen. (Notkola 1994, 
75–76.) 1900-luvulle tultaessa perhesuunnittelu valjastettiin yhä enenevässä mää-
rin kansallisiin pyrkimyksiin väestön kasvusta. Näihin pyrkimyksiin liittyivät kes-
keisesti kysymykset abortista ja ehkäisystä.

1930-luvun suomalaista väestöpoliittista keskustelua jäsensi kansallinen pro-
natalismi, joka oli vallalla myös muualla länsimaissa ensimmäisen ja toisen maa-
ilmansodan välisenä aikana. Kansakunnan taloudellisen hyvinvoinnin ja sotimis-
kyvyn katsottiin olevan suoraan riippuvaisia väkiluvusta ja hedelmällisyydestä. 
(Helén 1997, 38.) Myös 1950- ja 1960-lukujen väestöpolitiikassa on ollut havaitta-
vissa piirre, jossa äitiys asetettiin muiden päämäärien saavuttamisen välineeksi. Äi-
din kansallisena tehtävänä oli antaa ruumiinsa kansakunnan käyttöön kansallisen 
itsetunnon nostamiseksi ja hävityn sodan aiheuttamien menetysten paikkaamisek-
si. (Nätkin 1994, 150.) Avioliitto, perhe ja koti määrittivät äitiruumiin normin: sen 
tuli olla paitsi lisääntymiskykyinen ja terve, myös avioitunut ja perheellinen. Tästä 
normista poikkeavat äitiruumiit problematisoitiin sosiaalisesti, ja nämä ongelmat 
nousivat esimerkiksi abortista käytyjen keskustelujen keskiöön. (Helén 1997, 48.)

Ennen vuoden 1950 aborttilakia abortti oli Suomessa kielletty. Tuolloin lää-
käreiden keskuudessa huomattavin peruste abortin kieltämiselle oli väestöpoliit-
tinen. Abortit näyttäytyivät väestöllisenä uhkana, koska puoskarien tekeminä ne 
aiheuttivat kuolemantapauksia sekä synnytyselinten tulehdusten myötä hedel-
mättömyyttä. Näin ne olivat yksi merkittävimpiä syntyvyyttä vähentäviä tekijöitä. 
Vain täysi kielto oli lääkärien mukaan riittävä torjumaan aborttihalujen leviämistä. 
(Helén 1997, 41; Nätkin 1997, 79.) Vuonna 1950 abortti laillistettiin, ja tämän jäl-
keen abortti oli mahdollista saada kahden lääkärin asiantuntijalausunnon nojalla 
joko terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Tässä toimenpiteessä oli merkittävää 
se, että lääkärien näkemykset aborttikysymyksistä tunnustettiin yhteiskunnallises-
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ti perustaviksi. Medikalisoitunut käsitys abortista tuli raskauden keskeytysten vä-
estöpoliittisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemisen ja hallitsemisen keskiöön. 
(Helén 1997, 32–37.) Vuonna 1970 säädettiin uusi aborttilaki, jonka lähtökohdak-
si asetettiin ajatus naisen yksilöllisestä oikeudesta ja vapaudesta valita. Lääkärin 
lausuntoa raskauden keskeytyksen ehtona pitävä käytäntö kuitenkin säilytettiin 
naisten sukupuolielämän valvomiseksi ja turvaamiseksi sekä naisten kasvattami-
seksi sukupuoliseen vastuullisuuteen. (Mt. 232.) Vuoden 1970 aborttilaki on edel-
leen voimassa vuonna 2009.

Väestöpoliittinen keskustelu oikeanlaisesta äitiruumiista, ehkäisyn tarkoituk-
sesta ja aborttien perusteista paljastavat tämän keskustelun moraalisen ytimen. 
Ilpo Helénin (1997) mukaan syntyvyyden säännöstelyä ja perhesuunnittelua kos-
kevissa keskusteluissa määriteltiin sekä normaalin perhe-elämän kriteerit että on-
gelmaäitien tyypit. ”Tietämättömät” äidit synnyttivät monia lapsia ja uupuivat tai 
sairastuivat raskauksistaan, koska eivät osanneet hallita ruumiinsa hedelmällisyyt-
tä. Heillä oli myös muita useammin taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. ”Itsek-
käät” naiset taas eivät käyttäneet ehkäisyä ainoastaan kulttuurisesti hyväksyttyyn 
syntyvyyden säännöstelyyn vaan myös elämän helpottamiseksi esimerkiksi opis-
kelun, kodin ulkopuolisen työn ja nautinnon vuoksi. Tämä äitiyden velvollisuu-
den laiminlyönti nähtiin paitsi yhteiskunnallisena ongelmana myös naisen hen-
kilökohtaisen elämän onnettomuutena, koska halun äitiyteen katsottiin kuuluvan 
luonnostaan naiseuden kokemukseen. (Helén 1997, 256–257.) 

Kiinnostavaa on se, miten hyvin tämä kahtiajako ”tietämättömiin” ja ”itsek-
käisiin” äiteihin soveltuu edelleen lääketieteellisiin ja poliittisiin keskusteluihin 
äitiydestä ja erityisesti äidin iästä. Oman tutkimukseni näkökulmasta nuoret äidit 
leimautuvat usein tietämättömiksi ja taitamattomiksi ehkäisyn suhteen, ja heihin 
liitetään erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Varttuneita äitejä taas pide-
tään itsekkäinä ja valikoivina naisina, jotka ovat lykänneet perheen perustamista 
toteuttaakseen omia mielihalujaan. Ongelmaksi äitiyden lykkääntyminen muo-
dostuu erityisesti väestöpoliittisesta näkökulmasta, koska varttuneet naiset syn-
nyttävät usein vain yhden lapsen. Seuraavassa alaluvussa tarkastelen naisen synny-
tysikään liitettyjä kysymyksiä 2000-luvulle tultaessa.

2.2 Äidin ikä julkisissa keskusteluissa

Suomalaisissa julkisissa ja poliittisissa keskusteluissa on 2000-luvulla useasti esi-
tetty huoli lapsiperheiden määrän vähenemisestä sekä ensisynnyttäjien keski-iän 
nousemisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2003 perhepo-
liittisessa strategiassa todettiin seuraavaa:

”2000-luvun alussa väestökehitys on edelleen ajankohtainen haaste väestön 
ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa. Perheen perustaminen on siirtynyt myö-
hempään elinvaiheeseen ja yhä harvempi perustaa perheen. Vallitseva elämän-
tyyli ja sitä ohjaavat arvostukset johtavat siihen, että lasten hankintaa lykätään. 
Pitkälle lykättynä lasten hankkiminen vaikeutuu hedelmällisyyden alentuessa; 
myös vastentahtoinen lapsettomuus lisääntyy.” (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2003, 9.) 
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Samassa strategiassa asetettiin ensimmäiseksi kahdesta perhepoliittisesta pääta-
voitteesta yhteiskunnan arvostusten muutos ja lapsiperheiden aseman kohentumi-
nen vuoteen 2010 mennessä siten, että yhä useampi perhe voi hankkia toivomansa 
määrän lapsia. Tähän liittyen tavoitteena oli, että ensisynnyttäjien keski-ikä, eri-
tyisesti yli 30-vuotiaiden ensisynnyttäjien osuus, alentuisi. Toiseksi päätavoitteeksi 
kirjattiin kodin ja vanhempien osuuden lisääntyminen lasten hoidossa ja kasva-
tuksessa. (Mt., 11–12.)

Suomen lapsiperheille suunnatut terveys- ja sosiaalipalvelut on kansainvälisissä 
vertailuissa yleensä nähty kattavina. Lapsikuolleisuus on yksi maailman alhaisim-
mista. Äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä on arvostettu ja kunnallinen päivähoito-
järjestelmä on kehitetty tarjoamaan kaikille naisille mahdollisuus yhdistää perhe, 
lapset ja ura (Julkunen 1994, 191). Kun edellä mainittuja rakenteellisia olosuhteita 
perheen perustamiselle voidaan pitää riittävinä, syytökset lapsien määrän vähene-
misestä tai ”riskiäitiydestä” voidaan kohdistaa yksittäisiin naisiin, esimerkiksi hei-
dän ikänsä perusteella. Naiset, joiden äitiys siirtyy syystä tai toisesta myöhempään 
ajankohtaan, voidaan nähdä itsekkäinä ja valikoivina – koska he eivät halua tehdä 
uhrauksia perheen takia tai he haluavat odottaa oikeanlaista kumppania. (Kelhä 
2005, 197; Paajanen 2002; Gordon 1994.) Varttuneemman iän raskauteen liitetään 
myös monenlaisia lääketieteellisiä riskejä: hedelmällisyysongelmia, lisääntynyt 
keskenmenon tai raskausmyrkytyksen mahdollisuus, sekä kasvanut todennäköi-
syys sikiön kromosomimuutoksille (esim. Andersen ym. 2000).  

Toisaalta lapsia ei pitäisi ryhtyä ”hankkimaan” liian nuorenakaan. Eila Hirvo-
nen (2000) on väitöstutkimuksessaan havainnut suhtautumisessa nuoreen äitiin 
monenlaisia ongelmia. Nuori äiti ei ole kyennyt noudattamaan sitä normatiivista 
kronologiseen ikään perustuvaa elämänkulkua, jota yhteiskunnassamme pidetään 
toivottavana. Sen sijaan että kouluttautuisi ja valmistuisi johonkin ammattiin, 
nuori äiti perustaakin perheen ja joutuu usein turvautumaan yhteiskunnan tarjo-
amiin tukimuotoihin selviytyäkseen taloudellisesti. Yhteiskunnan näkökulmasta 
tarkasteltuna hänet voidaan nähdä kykenemättömänä siihen huolenpitoon ja mo-
raaliseen toimintaan, joka liitetään äitiyteen. (Hirvonen 2000, 37; ks. myös Nieme-
lä 2005; Kelhä 2003; Phoenix 1991.) Nuoren naisen äitiyteen liitetty riski piilee siis 
ensisijaisesti ennalta oletetuissa sosiaalisissa ja taloudellisissa ongelmissa.

Tätä tutkimusta varten läpikäymässäni media-aineistossa, joka koostuu Vauva- 
ja KaksPlus -lehtien artikkeleista vuosilta 1997–2005 (ks. tarkemmin luku 5.5), ras-
kaus- ja synnytysikä tulevat esiin lähinnä artikkeleissa ”liian” nuorista tai vanhoista 
raskaana olevista tai melko äskettäin lapsensa saaneista naisista. Nuoria äitejä käsit-
televissä artikkeleissa toistuvat oletukset raskauden suunnittelemattomuudesta ja 
yllätyksellisyydestä sekä nuoren naisen hämmennyksestä raskausaikana. Toisaalta 
nuoren naisen raskautta ja äitiyttä kuvataan luonnollisiksi ja nuoren naisruumiin 
fyysistä sopeutuvuutta raskauteen ja synnytykseen kiitellään. Artikkeleissa haasta-
tellut nuoret naiset kertovat usein itseensä ja äitiyteensä kohdistuvista ennakkoluu-
loista ja vakuuttelevat pärjäävänsä lasten kanssa siinä missä vanhemmatkin äidit. 
Nuoren äitiyden myönteisenä puolena nähdään myös se, että tulevaisuudessa on 
aikaa vaikka mihin: opiskeluun, palkkatyöhön ja ”omaan elämään”.

Varttuneet ensisynnyttäjät esitellään tarkastelemissani Vauva- ja KaksPlus -leh-
tien artikkeleissa usein ydinperheen kontekstissa. Sopivan kumppanin löytymi-
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nen on herättänyt haastatelluissa naisissa jo taka-alalla olleen halun saada lapsi. 
Raskautta on suunniteltu ja harkittu huolellisesti, iän mukanaan tuomat fyysiset 
riskitekijät tiedostaen. Tästä huolimatta kyseisiä riskejä usein korostetaan näissä 
lehtiartikkeleissa. Myönteisinä asioina varttuneen naisen äitiydessä nähdään ta-
loudellinen ja henkinen valmius, jossa osatekijänä on se, että nainen on jo ehtinyt 
tehdä ”kaiken muun” ja on siten valmis rauhoittumaan ja asettumaan äidiksi. Toi-
saalta varttuneen äidin tulevaisuus nähdään artikkeleissa epävarmempana kuin 
nuoremman. Esimerkiksi teini-ikäisen äitinä jaksaminen saattaa olla varttuneelle 
äidille raskasta. Kaiken kaikkiaan varttuneen iän äitiys esitetään kuitenkin myön-
teisempänä ja seesteisempänä tapahtumana kuin nuoren äitiys. Kiinnostavaa on, 
miten kummankin ikäryhmän kohdalla ”muun” elämän kuten opiskelun, palkka-
työn ja vaikkapa hauskanpidon eriaikaisuus äitiyden kanssa nähdään artikkeleissa 
myönteisenä asiana. Äitiyteen tulee voida keskittyä täysipäiväisesti.

Myös muissa julkisissa keskusteluissa kysymykset synnytysiästä ja äitiyden 
ajoittumisesta liitetään usein kysymyksiin opiskelun ja perheen tai palkkatyön 
ja perheen (tai näiden kaikkien kolmen) yhteensovittamisesta. Näihin kysymyk-
siin kytkeytyy vääjäämättä sukupuolten välisen tasa-arvon problematiikka. Ajatus 
Suomesta sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaana on vuosien kuluessa aina-
kin osittain murentunut joustamattoman järjestelmän yrittäessä sovittaa yhteen 
kahden kokopäiväisesti työssäkäyvän vanhemman ja perhe-elämän toiveita ja tar-
peita (ks. Julkunen 1994). 

Anneli Anttonen (2003, 185) kirjoittaa, että lasten kotihoidon tuki on muut-
tanut pienten lasten hoidon normistoja. Yhteiskunta, ammattilaiset sekä lasten 
vanhemmat itsekin ovat alkaneet pitää lapsen kolmen ensimmäisen vuoden ko-
tihoitoa normaalina asiantilana. Pitkät hoitovapaat ja vahva sitoutuminen lasten 
hoitoon nähdään tällä hetkellä äitiyteen kuuluviksi. Anttonen jatkaa, ettei mo-
derni ja naista arvostava yhteiskunta voi jättää lastenhoitoa yksin äitien vastuul-
le, sillä näin syntyvyys voi laskea entisestään. (Mt. 185.) Naisten raskaudelle ja 
synnytykselle antamia merkityksiä väitöskirjassaan tarkastellut Tuula Piensoho 
(2001) puolestaan toteaa, että suomalaisen yhteiskunnan arvojärjestelmässä äitiys 
ei edelleenkään ole kovin korkealla kaikista juhlapuheista huolimatta. Sukupuol-
ten välinen tasa-arvo, tasa-arvo parisuhteessa ja työelämässä on edelleen saavut-
tamatta. Piensoho väittääkin, ettei äitiys ole tämän päivän Suomessa oikein muo-
dissa. (Piensoho 2001, 209.)

Vanhempien, lasten sekä lastenhoidon ammattilaisten ja asiantuntijoiden vä-
listen suhteiden ja toimijuuden rakentumista perheasiantuntijoiden teksteissä 
tutkinut Jaana Vuori (2001) nimeää kaksi teksteistä löytämäänsä diskurssia, jotka 
käsittelevät naisten ja miesten välistä työnjakoa vanhemmuudessa. Äidinhoivan 
diskurssissa korostuu naisen ominaisluonne lasten synnyttäjänä, hoivaajana ja en-
sisijaisena kasvattajana. Tämä diskurssi nojaa näkemykseen kotona tapahtuvasta 
äidinhoivasta ”lapsen parhaana”.  Toiseen, jaetun vanhemmuuden diskurssiin ei 
kuulu ehdotonta rajaa naisten ja miesten hoivaroolien välille. Sen mukaan äitiys 
ja työ kotona rajoittavat naisten toimijuutta niin paljon, että miesten tulisi ottaa 
enemmän vastuuta pikkulasten hoidosta. Äitien ansiotyö, joka äidinhoivan dis-
kurssissa on sosiaalinen ongelma, määrittyy jaetun vanhemmuuden näkökulmas-
ta naisen itsenäisyyden perustaksi (ks. myös Julkunen 1994). Kumpikin näistä dis-
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kursseista ottaa siis omasta näkökulmastaan voimakkaasti kantaa siihen, millaista 
on hyvä äitiys ja hyvä vanhemmuus. (Vuori 2001, 355; 370–371.)

Arjen vanhemmuutta tarkastellut Eeva Jokinen (2005) muistuttaa, että tietty 
diskursiivinen käytäntö, kuten esimerkiksi hukassa olevan vanhemmuuden dis-
kurssi, jota on vahvasti nostettu mediassa esiin viime aikoina, luo käytettäväksi 
tietynlaisia ajattelu- ja toimintamalleja oikeuttaen näin tietynlaista vanhemmuut-
ta. Erilaisissa yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa asemissa olevat ihmiset saavuttavat 
ja kohtaavat nuo mallit eri tavoin. Jokisen haastattelututkimuksessa tulivat esiin 
hukassa olevan vanhemmuuden keskeisinä pidetyt teemat ja oletukset: kasvatus-
vastuu sysätään perheen ulkopuolelle ja lapsille ei anneta tarpeeksi aikaa. Esille 
nousi myös se, että aikuiset ovat nykyään itsekkäitä ja urasuuntautuneita, jolloin 
perhe perustetaan liian vanhana. (Jokinen 2005, 126–129.)  

Edellä mainituissa keskusteluissa perheenperustamisikä tulee osaksi hyvän ja 
toisaalta hukassa olevan vanhemmuuden saamia merkityksiä. Erityisesti naisen 
perheenperustamisikä näyttää olevan yksi merkittävä tekijä hyvän vanhemmuu-
den kriteerien diskursiivisessa muotoutumisessa. Laajemman yhteiskunnallisen 
keskustelun vanhemmuudesta ja perheenperustamisiästä voidaan siis olettaa sekä 
tuottavan että vaativan tietynlaista aikaa, paikkaa ja tapaa olla äiti (esim. Miller 
2005, 29; Lawler 2000). Tässä tutkimuksessa esitän, että naisen ikä ja sosiaalinen 
asema ovat mukana vaikuttamassa siihen, miten nuo äitiyden ajat, paikat ja tavat 
valitaan ja miten niihin on mahdollista asettua.
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3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Työni lähtökohtina ovat olleet kriittinen suomalainen perhe- ja äitiystutkimus 
(esim. Vuori 2001, Nätkin 1997, Forsberg 2003, Jokinen 1997), suomalainen fe-
ministinen sosiaalipoliittinen tutkimus (esim. Anttonen 1997, Julkunen 2001) 
sekä angloamerikkalainen feministinen äitiystutkimus2 (esim. Miller 2005, Lawler 
2000, Smart 1996, Hays 1996). Olen pyrkinyt tutkimuksessani analysoimaan äi-
tiyttä sekä kokemuksellisena että yhteiskunnallisena asiana. Tämä merkitsee sitä, 
että olen yhtäältä etsinyt haastatteluaineistostani äitien kokemuksia ja toisaalta 
tulkinnut niitä suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Ajattelen, 
että se, miten äiteinä konkreettisesti eletään ja miten äitien toimia yhteiskunnan 
taholta muokataan, on sidoksissa siihen, miten äitiyttä kulttuurisesti hahmotetaan 
(Vuori 2003, 39). Perhe- ja äitiystutkimuksen ohella tutkimukseni kiinnittyy so-
siologiseen ikätutkimukseen (Aapola 1999; Rantamaa 2001; Ketokivi 2005) sekä 
sosiologiseen niin sanottuun uuteen luokkatutkimukseen (Tolonen 2008; Devine 
& Savage 2005; Anthias 2005).

3.1 Kriittinen perhetutkimus

Kriittinen perhetutkimus pyrkii purkamaan ja kyseenalaistamaan yksioikoista ja 
stereotyyppistä, ydinperheeseen kiinnittyvää perheajattelua. Lisäksi se korostaa 
perhe-elämää muovaavien ja uusintavien yhteiskunnallisten ja ideologisten pro-
sessien tutkimisen tärkeyttä. (Forsberg 2003, 7.) Forsbergin (2003) mukaan muun 
muassa feministinen tutkimus, radikaali psykoanalyyttinen koulukunta, marxi-
laisen yhteiskuntatieteen perhekeskustelut sekä osa postmoderneista lähestymis-
tavoista ovat olleet mukana muokkaamassa kriittistä perhetutkimusta. Näitä nä-
kökulmia yhdistävät sekä perhesuhteiden moninaisuuden että yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden esiin tuominen ja refl ektointi. Keskeinen keskustelua herättävä 
aihe kriittisessä perhetutkimuksessa on perheen käsite sekä sen laajentaminen, ha-
jottaminen ja tarkentaminen. (Forsberg 2003, 10; Chambers 2001.)  
Perheen käsite voidaan hajottaa ideologiaksi ja eletyksi käytännöksi, ja edelleen 
sukupuolisuhteiksi, sukupolvisuhteiksi, sukulaisuudeksi, osapuolten välisiksi asu-
misen järjestelyiksi ja kotitaloudeksi (Barrett & McIntosh 1991, 84; Vuori 1989). 
Näiden suhteiden avulla on mahdollista nähdä, miten perhe kulloinkin rakentuu. 
Kriittisessä perhetutkimuksessa perhe ei myöskään paikannu vain kotiin, vaan se 
näyttäytyy myös yksityisen ja julkisen suhteina (esimerkiksi työn ja perheen yh-
teensovittamisena) sekä julkisessa ja poliittisessa keskustelussa (esimerkiksi lain-
säädännössä tai lehtikirjoittelussa). Kriittistä perhetutkimusta kiinnostavat per-
he-termin käyttämisen tavat seurauksineen. Lisäksi on huomattava, että vaikka 
perhetutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota yksilöiden valintoihin ja niille

2 Keskustelen feministisen äitiys- ja sosiaalipoliittisen tutkimuksen näkökulmista laa-
jemmin luvussa 4.



14

annettuihin merkityksiin, perhe on kuitenkin aina sidoksissa sosiokulttuurisiin
olosuhteisiinsa, jotka mahdollistavat ja rajoittavat valintoja ja niiden määrittelyä. 
(Forsberg 2003, 11–12.) 

Elisabeth Silva ja Carol Smart (1999) kirjoittavat, että perheen monimuotoistu-
misesta huolimatta perhesuhteet eivät ole länsimaissa heikentyneet, vaan perhe on 
edelleen yksikkö, jolla on perustava rooli henkilökohtaisessa elämässä ja yksilöiden 
välisissä suhteissa. Ihmisten henkilökohtaiset käsikirjoitukset kirjoitetaan Silvan ja 
Smartin mukaan pääosin perheiden erilaisten sosiaalisten ja taloudellisten paikan-
tumisten konteksteissa ja niitä osaltaan määrittävissä laajemmissa sosiaalisissa ra-
kenteissa. Perhe ei myöskään ole erillinen muista sosiaalisista instituutioista. (Silva 
& Smart 1999, 5–7.) Vaikka perhe ei siis ole menettänyt merkitystään, näkökulma 
perheeseen on muuttunut: normaalin keskiluokkaisen ydinperheen kulttuuriseksi 
kuvaksi on muodostunut psykososiaalinen näkemys perheestä (Vuori 2001, 34). 
Tämän näkemyksen mukaan perheongelmat ovat perheen sisäisiä ongelmia, joi-
hin tulee puuttua avulla ja terapialla. Psykososiaalinen tulkinta ammentaa kehi-
tyspsykologisesta ja psykoanalyyttisesta teoriaperinteestä ja siihen kuuluu oleelli-
sesti, että se, mikä on sosiaalista, saa tulkintansa suhteessa psykologiseen. Ihmisten 
välinen tulkitaan yksilöstä käsin eikä yksilöllinen ihmisten välisestä käsin. (Vuori 
2001, 34; Yesilova 2009.) 

Yksilön vapautta ja vastuuta sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia korostaa myös pu-
hetapa, jonka Steph Lawler on nimennyt ”tasa-arvoisten mahdollisuuksien reto-
riikaksi” (”equal opportunities rhetoric”). Sen mukaan luokan, etnisen taustan tai 
sukupuolen kaltaiset ”vanhat” siteet eivät enää hankaloita ihmisten elämää, vaan 
voimme kaikki saavuttaa mitä haluamme (Lawler 2000, 47). Tämän puhetavan 
perusteella siis perheet, erityisesti äidit, ovat vastuussa lapsen ”luonnollisen” auto-
nomian kehittymisestä – eli vastuussa siitä mitä lapsi voi tulevaisuudessa saavut-
taa. ”Lapsen tarpeita” korostavat diskurssit painottavat, että kuka tahansa kykenee 
vastaamaan niihin; kyse on vanhemmuuden taidoista eikä sosiaalisesta etulyönti-
asemasta. Käytännössä kuitenkin vain tiettyjen, sosiaalisessa arvoasteikossa ylem-
pänä olevien perheiden katsotaan vastaavan asiaankuuluvasti lastensa tarpeisiin. 
(Lawler 2000, 139–140.)

Lähestyn tässä tutkimuksessa edellä mainittuja kriittisen perhetutkimuksen 
keskusteluja kahdesta suunnasta. Ensiksi olen tarkastellut artikkeleissani (erityi-
sesti Kelhä 2005 ja 2008) ydinperheeseen liittyviä kysymyksiä. Onko ydinperhe 
tärkeä ja jos, niin miksi? Minkälaisia merkityksiä ydinperhe saa ydinperheen sisäl-
tä katsottaessa, entä sen ulkopuolelta? Toiseksi olen kiinnittänyt huomioni yksilön 
vastuun ja yhteiskunnan rakenteiden väliseen suhteeseen perheestä puhuttaes-
sa. Perhettä ja vanhemmuutta on viimeaikaisissa mediakeskusteluissa lähestyt-
ty pääasiassa yksilön vastuun ja rationaalisuuden näkökulmasta, kiinnittämättä 
huomiota perheitä eriarvoistaviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin (Gillies 
2005, 838; Duncan 2005; Jallinoja 2006). Kysyn, millä tavoin naisen ikä ja sosiaali-
nen asema ovat yhteydessä niihin valintoihin ja mahdollisuuksiin, joita hänellä on 
äidiksi tultuaan käytettävissään.
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3.2 Sosiologinen ikätutkimus

Naisen ikä ja elämänvaihe määrittelevät sosiaalisesti ja kulttuurisesti hänen äiti-
yttään. Aloittaessani tätä tutkimusta huomioni kiinnittyi erityisesti juuri naisen 
ja äidin ikään sosiaalisen erottelun muotona. Sinikka Aapola on tuonut sosiologi-
seen ikätutkimukseen kulttuuristen ikäjärjestysten käsitteen, joka on inspiroinut 
omia pohdintojani naisen elämänkulkuun liittyvistä kysymyksistä. Aapola (esim. 
2002a; 1999) on diskurssianalyyttisella luennallaan yläasteikäisten nuorten ikä-
määrittelyistä kertovista esseistä erottanut toisistaan erilaisia iän diskursseja, jotka 
vaikuttavat ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Hän on jakanut nämä diskurssit 
neljään yläkategoriaan: kronologisen, fyysisen, kokemuksellisen ja symbolisen iän 
diskursseiksi. 

Ensimmäinen, kronologisen iän diskurssi on näistä kaikkein tunnetuin ja ar-
kikielessä käytetyin. Se sisältää institutionaalisen iän diskurssin, joka viittaa kro-
nologisen iän standardoiviin määrittelyihin, esimerkiksi laissa oleviin ikärajoihin, 
sekä kehityksellisen iän diskurssin, johon kuuluu oletus tietyn kronologisen ikä-
vaiheen ja tietyn psykologisen tai fyysisen kehitystason vastaavuudesta. Fyysisen 
iän diskurssiin lukeutuvat erilaiset arviot henkilön ulkonäöstä ja fyysisestä kun-
nosta. Se käsittää biologisen iän diskurssin, jossa painottuvat ruumiin anatomiset 
mittaukset ja fyysiset toiminnot sekä kontekstuaalisen (sosiaalisen) iän diskurssin, 
joka viittaa eri ihmisten tekemiin arvioihin henkilön kronologisesta iästä erilaisis-
sa sosiaalisissa tilanteissa. (Aapola 2002a; 1999.) 

Kolmanteen, subjektiivisesti määrittyvään kokemuksellisen iän diskurssin ylä-
kategoriaan kuuluu Aapolan mukaan myös ruumiillisen iän diskurssi, jota luon-
nehtii henkilön käsitys omasta ikäsopivuudestaan; tunteeko itsensä liian nuoreksi 
tai vanhaksi johonkin. Neljäs, symbolisen iän diskurssi viittaa niihin odotuksiin, 
joita ympäristöllä on tiettyihin ikävaiheisiin liitetystä elämäntyylistä, käyttäyty-
misestä ja taidoista. Tämä diskurssi sisältää funktionaalisen iän diskurssin, joka 
olettaa nuoren henkilön statuksen sosiaalisessa ympäristössään riippuvan taidois-
ta, jotka hän hallitsee ja rituaalisen iän diskurssin, joka nimensä mukaisesti liittyy 
ikäperustaisiin rituaaleihin, esimerkiksi rippikoulun käymiseen. Näillä iän dis-
kursseilla voi olla sosiaalisia tai materiaalisia seurauksia ihmisten elämässä, riippu-
en siitä, millaisiin kulttuurisiin ja institutionaalisiin käytäntöihin ne yhdistetään. 
(Aapola 2002a; 1999.) 

Omassa tutkimuksessani Aapolan jaottelu on toiminut analyyttisena työkalu-
na erityisesti naisen ikää ja elämänkulkua koskevien puhetapojen ymmärtämi-
sessä. Erityisesti naisen ”väärää” perheenperustamisikää käsittelevissä mediakes-
kusteluissa yleisiä ovat naisen kronologisen ja kokemuksellisen iän diskurssien 
väliset ristiriidat, jolloin nainen esimerkiksi kokee itsensä riittävän vanhaksi ja ky-
keneväksi äitiyteen, mutta hänen kronologinen ikänsä ei siihen virallisen alaikäi-
syyden takia oikeuta. Toisaalta varttuneiden äitien ”vääränikäisyys” palautetaan 
usein biologisen iän diskurssiin, jossa tarkastellaan naisen ruumiillista sopivuutta 
synnyttäjäksi.          

Kulttuuristen ikäjärjestysten käsitteeseen sisältyy myös käsitys siitä, että eri-
laisissa kulttuuriympäristöissä vallitsee erilaisia käsityksiä eri elämänvaiheista ja 
ikään liitetyistä ilmiöistä. Erilaisilla elämänkulun tapahtumilla katsotaan olevan 
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”oikea aikansa” ihmisen elämässä (ks. myös Aapola 1999, 2002a; Rantamaa 2001). 
Länsimaissa entiset aikuistumisen ja aikuisuuden määrittäjät, opintojen loppuun 
saattaminen, kotoa lähtö, työpaikka, avioliitto ja lasten saaminen, ovat kuitenkin 
osittain menettämässä merkitystään (Wyn & White 1997). On syntynyt uusi siir-
tymävaihe nuoruudesta aikuisuuteen: pidentynyt nuoruus, joka kuului aiemmin 
aikuisuuteen. Siihen kuuluvat pitkittynyt opiskelu, suuret odotukset tulevaisuu-
den suhteen sekä itsensä toteuttaminen ja yksilöllisyyden vaatimukset. Työt, suh-
teet ja asuinpaikat vaihtelevat. (Aapola & Ketokivi 2005, 22–23; Du Bois-Reymond 
1998.) Nuoruuden pidentyminen tarkoittaa paitsi aikuistumisen siirtymistä myö-
hemmäksi myös aikuistumisen prosessin pitkittymistä: nuoruudelle ominaisella 
tavalla elämänalueiden vakiintumattomuus jatkuu pitkälle täysi-ikäisyyteen, usein 
kolmenkymmenen ikävuoden tietämille saakka. Pidentyneen nuoruuden malli 
näyttää merkitsevän aiemmin mainittujen institutionalisoituneiden aikuistumi-
sen kriteerien toteuttamista venytetyllä aikataululla. (Ketokivi 2005, 110.)

Nuoruuden pidentymisen muodostuminen nuoruuden säännöksi länsimaissa, 
myös Suomessa, kertoo nuoren ikäluokan kollektiivisesti oikeuttaneen elämän-
kululle oman aikataulunsa, joka haastaa institutionalisoituneen mallin oletuk-
sen lineaarisesti etenevästä aikuistumisesta vailla pitempiä harhailuja. Kysymys ei 
kuitenkaan ole autonomisesta valinnasta, koska vapaasta nuoruudesta on tullut 
vertaisryhmän keskuudessa normi. (Ketokivi 2005, 115.) Pidentyneen nuoruuden 
malli sisältää myös elämän ”oikean”, keskiluokkaisen järjestyksen: ensin opiskelu, 
sitten työura alkuun, ja vasta sen jälkeen parisuhde ja perhe. Pidentyneen nuo-
ruuden näkökulmasta varhainen äitiys on sosiaalinen riski, joka rikkoo asioiden 
”oikean” järjestyksen ja on uhka vapaalle aikuistumiselle ja omalle elämälle. (Lesko 
2001, 141; Walkerdine, Melody & Lucey 2001.) Toisaalta äitiyden lykkääntyminen-
kin näyttäytyy keskiluokkaisessa järjestyksessä uhkana: mielipide- ja arvokyselyjen 
perusteella vakaassa parisuhteessa eläminen ja perheen perustaminen ovat edel-
leen tärkeitä ”todellisen” aikuisuuden määreitä – erityisesti naisen aikuisuuden 
(Oinonen 2001; Gordon 1994). 

3.3 Uusi yhteiskuntaluokan tutkimus

Normatiivisen ja toisaalta myös normeja rikkovan naisen elämänkulun järjestyk-
sen analysoimiseen tarvitsin iän lisäksi myös yhteiskuntaluokan (kiistanalaista) 
käsitettä. Näin tutkimukseni perustuu osaltaan myös sosiologiseen niin sanottuun 
uuteen luokkatutkimukseen, jossa etsitään ennemminkin kulttuurisia käytäntö-
jä ja luokkaeron nyansseja kuin kaikenkattavia luokitteluja tai luokkatietoisuutta 
(Devine & Savage 2005). Tässä lähestymistavassa yhteiskuntaluokka ymmärretään 
yhteiskunnallisena ja kulttuurisena positiona ja resursseina (Tolonen 2008, 10). 

Yhteiskuntaluokan tutkiminen Suomessa on kuitenkin haasteellista jo siksi, 
että tasa-arvoa ja yksilöllisyyttä korostavassa suomalaisessa yhteiskunnassa luok-
kaeroja ei uskota juuri olevan ja myös niistä puhuminen on harvinaista (ks. esim. 
Käyhkö 2006, 27). Yksi syy luokkakeskustelun vähäisyyteen on se, että sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon sekä rodulliseen, etniseen ja seksuaaliseen tasavertaisuuteen 
liittyvät kamppailut ja yhteenkuuluvuudet ovat, jollei syrjäyttäneet, niin ainakin 
jättäneet varjoon luokkakysymykset (Ludvig 2006, 245–247). Lisäksi uusliberalis-
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tisia arvoja korostavassa ilmapiirissä luokkaterminologian käyttäminen määrit-
tyy sekä yksilötasolla että julkisessa keskustelussa lähes sopimattomana (ks. myös 
Sayer 2005, 957). Suomalaisen sosiologisesti virittyneen yhteiskuntatutkimuksen 
piirissä eriarvoisuuden ja erilaisten marginaalien tutkimus on ollut esillä, mutta 
yhteiskuntaluokasta puhumista on vältelty (Tolonen 2008, 9).  

Yhteiskuntatieteissä marxilaisvaikutteinen luokkatutkimus hiipui viimeistään 
1990-luvulla. Tuolloin esitetyt väitteet individualisaatioprosessista, joka “vapaut-
taa ihmiset perinteisistä rooleista ja rajoituksista” (esim. Beck & Beck-Gernsheim 
2002) otettiin yhteiskuntatieteen piirissä aluksi vastaan innolla, mutta myöhem-
min myös epäilyksellä. Yhteiskuntaluokka on viime vuosina alkanut nousta uudel-
leen tutkimuksen kohteeksi, mutta lähestymistapa on muuttunut. Jäykän katego-
risoivan, pelkästään taloudellisesti määräytyvän luokkaposition sijasta on siirrytty 
tarkastelemaan myös kulttuurisia käytäntöjä ja erontekoja (Devine & Savage 2005; 
Anthias 2005; Savage, Bagnall & Longhurst 2001). Vaikka taloudelliseen asemaan 
perustuvat eronteot ovat edelleen keskeisiä, luokkasuhteita rakennetaan myös 
kulttuuristen ja moraalisten erontekojen kautta ja näillä eronteoilla on merkitystä 
arjen kokemuksille ja valinnoille (ks. Devine & Savage 2005; Skeggs 2004; 1997). 
Esimerkiksi Skeggsin (1997) tutkimuksessa nuoret naiset eivät puhuneet luokasta 
perinteisen luokkatietoisesti (”olen työväenluokkainen”), vaan luokka tuli esiin 
heidän moninaisissa yrityksissään olla tulematta tunnistetuiksi työväenluokkai-
sina. Luokka toimi dialogisella tavalla: jokaiseen arvioon itsestä sisältyi arviointi 
muista. Tässä prosessissa nimetty ”toinen” konstruoitiin mittapuuksi, jonka mu-
kaan itseä arvioitiin. Nämä nuoret naiset kokivat luokan ulossulkevana, koska 
heillä ei ollut taloudellisia resursseja eikä kulttuurisia tapoja olla muuta kuin työ-
väenluokkaisia. (Skeggs 1997, 74–75.)

Sovellan tutkimuksessani Pierre Bourdieun taloudellisen, sosiaalisen, kulttuu-
risen ja symbolisen pääoman käsitteitä, kuten monet muutkin luokkaa tarkastel-
leet tutkijat (Skeggs 2004, 1997; Reay, David & Ball 2005; Tolonen 2008). Bourdi-
eun (1986) mukaan taloudellinen pääoma koostuu varallisuudesta, peritystä tai 
omalla toiminnalla ansaitusta. Sosiaalinen pääoma muodostuu resursseista, jotka 
pohjautuvat sosiaalisiin verkostoihin. Kulttuurinen pääoma voi olla ruumiillistu-
nutta (mielen tai ruumiin taipumuksia), kulttuurisia hyödykkeitä tai koulutus-
ta. Symbolinen pääoma on se muoto, jonka erityyppiset pääomat saavat, kun ne 
on hyväksytty legitiimeiksi. (Bourdieu 1980, 1986.) Käyttäessäni näitä pääoman 
moniulotteisia käsitteitä tukeudun erityisesti Beverley Skeggsin (1997, 2004) lu-
kutapaan. 

Beverley Skeggsin mukaan sukupuoli, rotu tai luokka eivät ole pääomia sinäl-
lään, vaan ne tarjoavat suhteet, joissa pääomat tulevat järjestetyiksi ja arvotetuiksi. 
Esimerkiksi feminiinisyys voi olla ongelmallinen käsite bourdieulaisen analyysin 
näkökulmasta, koska vaikka se on symbolisesti kaikkialla läsnä olevaa, se ei ole 
symbolisesti dominoivaa kuten maskuliinisuus. Feminiinisyys on ennemminkin 
sääntelyn kuin dominoinnin muoto. Se voi kuitenkin toimia paikallisena kulttuu-
risena resurssina. Esimerkiksi avioliitossa tietynlainen feminiinisyys näyttäytyy 
kulttuurisena pääomana, jonka myös valtio legitimoi muun muassa avioliittola-
eilla ja verotusjärjestelyillä. Toisaalta avioliittosopimus voidaan nähdä maskulii-
nisen hallinnan muotona, joka antaa vaimolle jonkin verran valtaa, mutta ei yhtä 
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paljon kuin aviomiehelle. Lisäksi, toisin kuin perinteisten pääoman muotojen, 
feminiinisyyden nuoruuteen perustuva arvo vain laskee ajan myötä. Feminiini-
syyttä tulisikin siis analysoida suhteessa maskuliiniseen ylivaltaan. Keskeistä val-
lan ja eriarvoisuuden ymmärtämiseksi on siis kulttuurisen pääoman vaihtoarvo, 
kulttuurisen pääoman muuntaminen ja muuntuminen symboliseksi pääomaksi. 
Vaihtoarvon lisäksi asioilla on Skeggsin mukaan kuitenkin myös käyttöarvo. Bour-
dieusta poiketen Skeggs keskittyykin osin pääomien sijasta resursseihin. Resurssit 
eivät ole vaihdettavissa, mutta niillä on arvoa ihmisille, jotka tekevät ja käyttävät 
niitä. (Skeggs 2004, 16–17; 1997, 9.)

Kuten johdantoluvussa mainitsin, yhteiskuntaluokan käsite on keskeisin niistä 
käsitteistä, jotka nostin esiin tulkitessani haastattelemieni naisten puhetta suhtees-
sa laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Yhdyn Eeva Jokisen (2005, 126–129) 
näkemykseen siitä, että tietyt diskursiiviset käytännöt luovat erilaisia vanhemmuu-
den toimintamalleja, joita erilaisissa yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa asemissa 
olevat ihmiset saavuttavat ja kohtaavat eri tavoin. Erilaiset kompleksiset sosiaaliset 
positiot muovaavat jokaisen naisen äitiydelle ja lastenhoidolle antamia merkityk-
siä, ja erilaiset naisten käytettävissä olevat resurssit muovaavat noiden merkitysten 
ohjaamia valintoja. Tulkitessaan eri lähteistä saamaansa informaatiota äitiydestä ja 
lastenhoidosta naiset myös aktiivisesti muokkaavat yleisesti hyväksyttyjä diskurs-
seja ja toimintamalleja. (Hays 1996, 72–76, Miller 2005, 28–29.)  Ajattelen, että yh-
teiskuntaluokan näkökulmasta on mahdollista tehdä näkyväksi joitakin äitiyteen 
liittyviä valintoja, mahdollisuuksia ja rajoituksia.               
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4 Feministisiä näkökulmia äitiyden tutkimiseen

Tässä luvussa tarkastelen feministisiä näkökulmia äitiyden tutkimiseen yhtäältä 
äitiyden kokemuksien ja toisaalta äitiyden yhteiskunnallisen rakentumisen kautta. 
Nämä eivät ole toisistaan erillisiä, vaan toisiinsa kietoutuvia analyyttisia kategori-
oita. Eeva Jokinen (2005) erottaa vanhemmuudesta kolme tasoa. Kokemuksellisella 
tasolla vanhemmuus on erilaisia vanhempana olemisen kokemuksia. Hoivan tasolla 
vanhemmuudessa on kyse huolenpidosta, vastuusta ja solidaarisuudesta. Tähän ta-
soon liittyvät yhteiskuntapoliittiset kysymykset siitä, kuka hoitaa ketä ja kenellä on 
vastuu sukupuolten ja sukupolvien välillä. Kolmanneksi vanhemmuus on diskur-
siivinen käytäntö, joka osoittaa erilaisia toimijan paikkoja mutta myös sulkee niitä. 
(Jokinen 2005, 123.) Tämä luku rakentuu siten, että luvussa 4.1 liikun kokemuksen 
tasolla ja luvussa 4.2 tarkastelen vanhemmuutta diskursiivisena käytäntönä, jon-
ka keskiössä ovat yhteiskunnallisesti rakentuvat normatiiviset oletukset hyvästä 
(ja huonosta) äitiydestä. Luvussa 4.3 käsittelen lastenhoitoa ja äidin palkkatyötä 
yhteiskuntapoliittisina sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvinä kysymyksinä. 
Vaikka tutkimukseni lähtökohtina ovat naisten omat kertomukset kokemuksistaan, 
ja haastattelemani äidit puhuivat kokemuksistaan refl eksiivisesti rakentaen omia 
elämäntarinoitaan, heidän ratkaisujaan säätelevät sekä rakenteelliset eriarvoisuu-
det että diskursiiviset rajoitukset (ks. McDermott & Graham 2005, 76).

4.1 Kokemuksen käsite ja äitiyden kokemukset

Olen lähtenyt etsimään haastatteluaineistosta erityisesti naisten kokemuksia äiti-
ydestään ja iästään. Tämän olen tehnyt tietoisena kokemuksen käsitteen ongel-
mallisuudesta. Anu Koivunen ja Marianne Liljeström (1996) ovat tarkastelleet 
kokemuksen käsitettä feministisessä tutkimuksessa ja todenneet sen käyttämiseen 
liittyvän monenlaisia kysymyksiä. Ensinnäkin yhteiseksi määritelty naiseuden (tai 
äitiyden) kokemus sulkee pois osan naisista ja on monoliittinen ja essentialistinen. 
Toiseksi on kritisoitu sitä, että sorretut ryhmät olisivat sorron kokemuksen takia 
jotenkin etuoikeutetussa asemassa ”oikean” tai ”paremman” tiedon tuottamiseen 
nähden. Kolmas ongelma liittyy itse kokemus-käsitteen ymmärtämiseen: kokemus 
määritellään välittömäksi ja annetuksi, kun se asetetaan esimerkiksi toimijuuden 
perustaksi. Kokemuksen käsitettä on myös kritisoitu epämääräiseksi, sitä ei usein-
kaan määritellä vaan käytetään ikään kuin itsensä selittävänä. (Mt. 275–277.) Ko-
kemuksen käsite näyttää siis kantavan mukanaan ajatusta viittaussuhteesta todel-
lisuuteen. Koivunen ja Liljeström (1996) kuitenkin toteavat, että ei ole olemassa 
mitään puhdasta todellisuuskokemusta, vaan kokemukset tulevat ymmärrettävik-
si, ne käsitteellistetään ja ne saavat merkityksensä kielessä sekä historiallis-kult-
tuurisissa tiedon ja vallan järjestelmissä eli diskursseissa. Näin ollen kokemusten 
ei ajatella tarjoavan sen suorempaa tai välittömämpää pääsyä todellisuuteen kuin 
muidenkaan diskurssien. (Mt. 277.) 

Mary Maynardin (1994) mukaan feministisellä tutkimuksella on kuitenkin 
velvollisuus pyrkiä edemmäs kuin pelkkään kokemusten siteeraamiseen. Näin 
on mahdollista löytää yhteyksiä, joita ei voida palauttaa kokemukselliselle tasolle. 
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On tärkeää huomioida kysymykset eroista sekä moninaisuuden merkitys naisten 
kokemuksia tulkittaessa: luokkakysymykset eivät ole merkityksellisiä vain työvä-
enluokalle tai rotukysymykset vain tietyille etnisille ryhmille. Ne muokkaavat ja 
jäsentävät kaikkien ihmisten elämiä. (Maynard 1994, 23–25.) Lisäksi merkittävää 
ei ole vain se, kenen kokemuksista on kyse, vaan myös se, kuka kokemuksia tul-
kitsee. Joitakin kokemuksia voidaan sekä rajoittaa että vaientaa. Toisaalta tämä 
rajoittaminen voi tarjota joillekin tilaisuuden etsiä uusia mahdollisuuksia jossain 
muussa kontekstissa. Kokemukset kietoutuvat tunteisiin ja niille annettaviin mer-
kityksiin. Kaikilla kokemuksilla on sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti. (Gordon 
2008, 29; Skeggs 1995.)

Kokemuksen käsite on aina ollut keskeinen osa feminististä teoriaa (Rama-
zanoglu & Holland 2002, 124). Kokemuksen on sanottu jopa olevan feminismin 
perusta, ja feminismin alkaneen hetkellä, jolloin naiset ryhtyivät kertomaan toisil-
leen kokemuksistaan. Feministinen teoria kehittyi tapana ymmärtää näitä ilmai-
suja: se tuotti uusia ja erilaisia selityksiä, jotka voivat pätevämmin tiivistää naisten 
kokemukset. (Skeggs 1997, 25.) Skeggsin (1997, 27) mukaan on mahdotonta hy-
lätä kokemuksen käsitettä kokonaan, koska se on muovannut feminististä teoriaa 
ja lisäksi se on keskeinen tapa yhdistää epistemologista ja ontologista. Kokemusta 
ei kuitenkaan tule ymmärtää jonkin tulkinnan ontologisena perustana, vaan tut-
kimuksen kohteena, ja samalla siis ymmärryksen ja tiedon tuottamisen kohteena. 
Kokemus on itsessään aina jo tulkinta. (Liljeström 2004, 149; Maynard 1994, 23–
25.) Kokemuksen voi siis ajatella tapana ymmärtää, miten naiset elävät ”naisten”’ 
(ja ”äitien”) kategoriaa, joka on tuotettu valtasuhteiden ja erilaisten tila- ja aika-
kamppailujen kautta. Sitä ei tarvitse nähdä tiedon perustana eikä tapana paljastaa 
tai paikantaa autenttinen ”nainen”. (Skeggs 1997, 27.)

Äitiyden kokemusten odotetaan usein olevan tulvillaan onnea ja iloa lapsesta 
ja lapsen kanssa vietetystä ajasta. Äitiyden kielteisistä kokemuksista kertominen 
voikin olla naisille kulttuurisesti vaikeaa tai jopa mahdotonta. Perinteiset usko-
mukset äitiydestä ovat usein niin voimakkaita, että äidit saattavat syyttää itseään 
ollessaan onnettomia tai masentuneita. Kulttuuriset odotukset äitiyden luonnol-
lisesta palkitsevuudesta sekä siitä, että naisten velvollisuus on pitää huolta lapsis-
taan tekevät kielteisten tuntemusten ja kokemusten paljastamisen usein naisille 
ongelmalliseksi. (Richardson 1993, 3–5.) Tina Millerin (2005) mukaan äitiyden 
kokemuksista kertomiseen kuuluu odottamattomienkin kokemusten sovitta-
minen vallitseviin normatiivisiin hyvän äitiyden diskursseihin. Kokemuksistaan 
kertovat äidit pyrkivät usein kätkemään onnettomat tai vaikeat kokemuksensa äi-
tiydestään. Miller jatkaa, että äitiyden kielteisistä kokemuksista kertominen usein 
paradoksaalisesti vahvistaa äitiyteen liitettyjä normatiivisia odotuksia. (Miller 
2005, 110–111.)

 Äitiyden kokemukset eivät myöskään ole samanlaisia kaikille naisille. Kaikki-
en äitien äitiyskokemuksia muokkaavat erilaiset sosiaaliset positiot, kuten luok-
ka-asema, etninen ja uskonnollinen tausta, poliittiset uskomukset, seksuaalisuus, 
fyysiset kyvyt tai vammat, kansalaisuus, osallisuus erilaisissa alakulttuureissa, 
muodollinen koulutus, ammatti ja monet muut positiot (Hays 1996, 76). Nämä 
positiot jäsentävät ja rajoittavat myös sitä, miten ja kenelle äitiyden kokemuksia 
on mahdollista refl ektoida. Toisaalta äitiyden kokemukset voivat olla samankal-
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taisia hyvin erilaisista sosiaalisista lähtökohdista käsin. Äitiys voidaan nähdä myös 
asiana, joka yhdistää naiset naisten ketjuun ja luo yhteyksiä ja jaettuja kokemuksia 
naisten välille (Jokinen 2004, 341).

Ritva Nätkin (1995) on havainnut, että kirjoittaessaan äitiydestään ja suhtees-
taan lapseen naiset yleensä sulkevat monet yhteiskunnalliset ja poliittiset suhteet 
tekstinsä ulkopuolelle. Julkinen ja poliittinen näyttäytyivät vain heikkoina juon-
teina naisten kirjoituksissa, esimerkiksi kertomuksina neuvolakäynneistä (mt. 71). 
Nätkinin tutkimuksessa lähes kaikki kerrotut asiat peilattiin (avio)mieheen, jonka 
suhtautuminen leimasi useimpia äitiyden kokemuksia. Myös omat vanhemmat 
olivat naisten kertomuksissa mukana, mutta suvun, ammattilaisten ja muiden 
naisten rooli oli niissä vähäinen. (Nätkin 1997, 197.) Tästä huolimatta äidit eivät 
elä ja toimi vain kodin seinien sisäpuolella. Äitiys on alati muuttuva, jatkuvasti 
määrittelyn alaisena oleva kulttuurinen ja historiallinen konstruktio, joka koostuu 
monista suhteista (Nätkin 1997, 250; Vuori 2001, 347). Yhdyn Diane Richardsonin 
(1993, 146) näkemykseen siitä, että tutkittaessa äidiksi tulemisen ja äitinä olemisen 
merkityksiä naisille tulee tuntea sekä ne uskomukset ja odotukset, joita heillä on 
lisääntymisestä ja lastenhoidosta että erityisesti ne sosiaaliset ja materiaaliset olo-
suhteet, joissa he lapsensa synnyttävät ja hoitavat. 

4.2 Äitiyden yhteiskunnallinen rakentuminen

Adrianne Rich (1976) on klassikkotutkimuksessaan äitiydestä todennut, että nai-
sen lisääntymiseen liittyvät puhetavat määrittelevät ”naisen” suhteessa ”äitiin” 
tavoilla, jotka säätelevät kaikkien naisten elämää – olivat he sitten äitejä tai eivät. 
Anne Woollett ja Mary Boyle (2000) kirjoittavat, että äitiys on muodostunut yh-
teiskunnallisesti pakolliseksi, normaaliksi ja luonnolliseksi naisille, erityisesti hei-
dän aikuistumiselleen ja henkilökohtaiselle kehitykselleen. Äitiys ei kuitenkaan 
muodostu normaaliksi ja luonnolliseksi kaikille naisille, vaan ainoastaan avio-
liitossa tai vakituisessa heteroseksuaalisessa parisuhteessa eläville naisille, jotka 
eivät ole ”liian nuoria” tai ” liian vanhoja” ja jotka ovat ”oikeissa” taloudellisissa 
ja sosiaalisissa positioissa (mt. 309). Esimerkiksi yksin elävän naisen halu saada 
lapsia selitetään usein kielteisen kautta: hänellä oletetaan olevan itsekäs tarve olla 
tarvittu ja rakastettu (Burns 2000, 368; Richardson 1993, 76). Feministinen lähes-
tymistapa voi ammentaa ”toisiksi” määrittyvien äitien tutkimuksesta haastaak-
seen ne erilaiset tavat, joilla naiset positioidaan pakollisen ja luonnollisen äitiyden 
sosiaalisissa ja kulttuurisissa kehyksissä ja joilla heidän vanhemmuutensa prob-
lematisoidaan yksilölliseksi poikkeavuudeksi ja epäonnistumiseksi. (Woollett & 
Boyle 2000, 309.)

Naisen lisääntymisen ja äitiyden yhteiskunnallinen tutkimus on kuitenkin 
ollut feministiselle ajattelulle ja tutkimusotteelle ongelmallista. Yritys naisnäkö-
kulman rakentamiseksi äitiyttä koskevaan ajatteluun on johtanut niin äitien syyl-
listämiseen kuin äitiyden ihannoimiseenkin. Yhtäältä äitiyttä on pidetty naisten 
ongelmien ytimenä sekä naisten alistamisen lähteenä, jossa naiset on manipuloitu 
haluamaan lapsia. Toisaalta äitiys on nähty naisen ainutlaatuisuuden ja voiman 
alkuperänä, kokonaan feminiinisenä alueena, jossa naiset voivat käyttää erityisiä 
taitojaan ja tietoaan. (Vuori 2001, 344–345; Smart 1996, 38–39; Jokinen 2004; Mil-
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ler 2005; Chodorow & Contratto 1982.) Lisäksi Steph Lawler (2000) on havainnut, 
että feministiset reseptit hyvään äitiyteen perustuvat usein samalle valkoiselle ja 
keskiluokkaiselle äitiysihanteelle kuin muutkin äideille suunnatut ohjeistukset. 
Lawlerin mukaan on vaikeaa välttää sitä johtopäätöstä, että muutamin poikkeuk-
sin feministisen teoretisoinnin ”hyvä äiti” on vain politisoidumpi versio konven-
tionaalisempien analyysien ”hyvästä äidistä”. (Lawler 2000, 55.)

Feministinen teoretisointi hyvästä äitiydestä pyrkii purkamaan ja haastamaan 
hyvän äitiyden kategorioita. Sharon Hays (1996, 14) on havainnut, että tärkeim-
mät ulottuvuudet sosiaalisesti hyväksyttävän länsimaisen äitiyden kulttuurin ja 
äitiyden ideologian muotoutumisessa ovat raskaudelle ja imettämiselle annetut 
sosiaaliset merkitykset sekä ne ajatukset ja käytännöt, jotka liitetään lasten synty-
mään ja lastenhoitoon. Steph Lawler (2000) toteaa, että nykyisessä länsimaisessa 
käsityksessä äidin ja lapsen välisestä suhteesta teoriat ”lapsen parhaasta” ja ”lasten 
tarpeista”3 ovat luonnollistuneet ja tulleet osaksi yleistä tietoa lapsenhoidosta jopa 
siinä määrin, että niitä ei enää tunnisteta teorioiksi. Tällöin ne eivät ole osa äiti-
ydestä ja lapsenhoidosta käytävää keskustelua, vaan auktoritatiivista tietoa, jonka 
kautta ”normaalius” rakentuu. Esimerkiksi lastenhoito-oppaissa tällaisen tiedon 
auktoriteetti kuitenkin naamioituu ”terveeksi järjeksi” tai ”luonnoksi”. (Lawler 
2000, 144; myös Miller 2005, 29)  

Yksittäiset äidit eivät kuitenkaan Sharon Haysin (1996) mukaan ole ainoastaan 
kunakin ajanjaksona vallalla olevien lastenhoitoon liittyvien ajatusten passiivisia 
vastaanottajia, vaan valitsevat erilaisten tietolähteiden välillä ja muodostavat saa-
mastaan tiedosta tulkintoja omista sosiaalisista lähtökohdistaan. Tällä itselleen 
merkityksellisen tiedon valikoinnilla ja tulkintojen antamisella äidit osallistuvat 
sosiaalisesti hyväksyttävän äitiyden uudelleenmuokkaamiseen (Hays 1996, 72). 
Toisaalta hallitseviin äitiysdiskursseihin sisältyvä ”oikea” tapa olla äiti ja sen aihe-
uttama paine ja syyllisyys voivat vaikuttaa kaikkiin äitien tekemiin valintoihin ja 
päätöksiin, jolloin vallitseva hyvän äitiyden säännöstö tulee uusinnetuksi (Tardy 
2000, 438; Miller 2005, 31). Paradoksaalista on, että vaikka lasten tarpeiden tun-
nistamiseen ja niistä huolehtimiseen tarvittava tieto rakentuu esimerkiksi lasten-
hoito-oppaissa ”luonnolliseksi”, tämä tieto on kuitenkin luettava asiantuntijoiden 
kirjoittamista oppaista. Näin asiantuntijatiedon hallitseva asema osaltaan kaven-
taa äitien mahdollisuuksia yksilöllisiin ratkaisuihin (Miller 2005, 29; Vuori 2001).

Etsin tässä tutkimuksessa haastateltujen naisten puheesta edellä mainittuja 
yksilöllisiä ratkaisuja mahdollistavia tai rajoittavia puhetapoja, jotka heijastavat 
yhteiskunnassamme rakentuvia normatiivisia oletuksia hyvästä äitiydestä ja las-
tenhoidosta. Tina Miller (2005, 30) kirjoittaa, että naisen lisääntymiskykyyn ja 
lastenhoitoon liittyvää länsimaista ajattelua voidaan tutkia analysoimalla tiedon

3 Lawlerin (2000) mukaan ”lapsen parhaaseen” sisältyy ristiriitaisuuksia. Lapsia pide-
tään yhtäältä luonnollisina olentoina, muun muassa siksi, ettei heidän katsota olevan 
yhtä herkistyneitä kulttuurin vaatimuksille kuin nuorten tai aikuisten. ”Lapsen paras” 
on oikean, äideiltä luonnostaan tulevan kasvatuksen tulosta. Toisaalta, jos lapsesta tu-
lee ”paha” tai ”väärä”, äitien katsotaan olevan vastuussa siitä. Tällöin ”lapsen paras” on 
jäänyt toteutumatta äidin väärien valintojen seurauksena. (Lawler 2000, 72.) 
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tuottamisen, medikalisaation ja patriarkaatin toisiinsa kietoutuneita teemoja. 
Nämä Millerin ehdottamat teemat ovat osa tutkimustani. Olen etsinyt haastatte-
luaineistostani tapoja, joilla äitiyttä ja lastenhoitoa koskeva informaatio valitaan 
ja joilla se saa auktoriteettinsa eri-ikäisten naisten kertomuksissa (Kelhä 2008). 
Olen myös analysoinut, miten noin 40-vuotiaat naiset kokevat äidiksi tulemisen 
prosessinsa ikäänsä ja siihen liitettyjen lääketieteellisiä riskejä korostavien diskurs-
sien ympäröiminä (Kelhä 2009). Patriarkaatin käsite ei sen sijaan sinällään kuulu 
tutkimukseni sanastoon, mutta olen pyrkinyt sukupuolisensitiivisiin tulkintoihin 
kautta linjan.

4.3 Äitiys ja palkkatyö Suomessa

Äitiyden yhteiskunnallisen rakentumisen tutkimuksen piiriin kuuluvat paitsi edel-
lä mainittujen kaltaiset diskursiiviset määrittelyt ja rajanvedot, myös materiaaliset 
edellytykset ja rajoitukset. Muun muassa feministinen sosiaalipoliittinen tutkimus 
on osallistunut keskusteluun yhteiskunnan äitiydelle ja lastenhoidolle tarjoamista 
mahdollisuuksista ja asettamista rajoituksista. Raija Julkunen (1995, 107) kirjoit-
taa, että Pohjoismaiden harjoittama politiikka yhtäältä tarjoaa äideille perustavia 
sosiaalisia oikeuksia ja pääsyn miesten rakentamaan maailmaan, mutta toisaal-
ta hyvinvointivaltiopolitiikka ei ole rakentanut tuota maailmaa lähtökohtanaan 
työssäkäyvän äidin biografi a. Julkunen (1994) toteaa myös, että lähemmin tarkas-
teltuna suomalainen tasa-arvo paljastuu ennen kaikkea naisten palkkatyön nor-
malisoivaksi ja naisten työmarkkinoille pääsyn varmistavaksi sopimukseksi. Tuo 
1960-luvun Suomessa syntynyt sukupuolisopimus perustui ajatukseen sukupuol-
ten samankaltaisuudesta. Naisille haluttiin antaa mahdollisuus yhdistää elämäs-
sään lapset, perhe ja ammatti – nimenomaan yhdistää ne, ei valita niiden väliltä. 
(Julkunen 1994; 191, 199.) 

Liisa Rantalaiho (1994) kirjoittaa, että 1960- ja 1970-lukujen taitteessa synty-
nyt sukupuolisopimus palkkatyöäitiydestä korvasi aiemman, vuosisadan vaihtees-
sa muotoutuneen modernin sukupuolisopimuksen naisten yhteiskunnallisesta äi-
tiydestä.  Uusi sukupuolisopimus oli tiukasti sidoksissa työmarkkinarakenteisiin, 
ja siinä naiset Rantalaihon mukaan hiljaisesti hyväksyivät toissijaisuutensa työ-
markkinoilla: miesvaltaiset työmarkkinat, naispalkat ja miesten muotoilemat työ-
elämän pelisäännöt. Sukupuolisopimus normalisoi naisten palkkatyön siten, että 
ammatit ja työtehtävät jäivät sukupuolen mukaan eriytetyiksi ja naisilla säilyi vas-
tuu inhimillisestä huolenpidosta yksityiselämässä ja työmarkkinoilla. Lisäksi tällä 
sopimuksella ylläpidettiin edelleen kahta erillistä työelämään liittynyttä diskurssia. 
Ammattiyhdistysten valta-areenoilla oli käytössä miesten ”luokkadiskurssi” työs-
tä, pääomasta ja taloudesta sekä turvatuista työsuhteista ja rahallisista korvauk-
sista. Naisten, valtiobyrokratian ja professionaalisten ammattikuntien keskinäinen 
diskurssi taas käsitteli perhettä, hoivaa, kasvatusta ja tasa-arvoa. (Rantalaiho 1994, 
21–25.) Naisten tuli sopeutua työmarkkinoiden tarpeisiin, joita hallitsivat ja hal-
linnoivat miesten toiveet ja käytännöt.

Myös Anneli Anttosen (1997) mukaan naisen ansiotyöstä tuli 1960-luvun aika-
na naisemansipaation ja sukupuolten välisen tasa-arvoistumisen mittapuu. Lisäk-
si monia muita, erityisesti naisen hedelmällisyyteen ja perheeseen liittyviä asioita 



24

ohjattiin tuolloin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävään suuntaan. Kunnallista 
päivähoitoa kehitettiin, ja etenkin 1970-luvulle tultaessa se nähtiin sekä välttämät-
tömänä tasa-arvopolitiikan toteutumisen kannalta että tärkeänä lapsen kehityk-
selle. Niin ikään pitemmät äitiyslomat, mahdollisuus sairaan lapsen kotihoitoon 
ilman ansionmenetyksiä, miesten mukaantulo pienten lasten hoitoon sekä abort-
tilainsäädännön liberalisointi ja syntyvyyden säännöstelyn helpottuminen vah-
vistivat naisen asemaa työmarkkinoilla. (Anttonen 1997, 194; 2003, 166.) Kaikki 
naiset (tai miehet) eivät kuitenkaan olleet yhtä mieltä palkkatyöäitiyden ja lasten 
päivähoidon ylivertaisuudesta. Jo vuoden 1973 päivähoitolain säätämisen yhtey-
dessä käytiin kiihkeää keskustelua kotihoidosta ja äidinpalkasta. Kuitenkin vasta 
vuonna 1984 neuvoteltiin lapsipaketti, jossa sovittiin sekä lasten kotihoidon tuesta 
että subjektiivisesta oikeudesta päivähoitoon alle 3-vuotiaille lapsille. (Julkunen 
2001, 192.)

1990-luvun alkupuolen lama ja siihen liittyvät taloudelliset leikkaukset koski-
vat myös kotihoidontukea, tosin leikkaus oli melko pieni verrattuna muihin toi-
meentuloturvaan tehtyihin leikkauksiin. Vuosikymmenen jälkimmäisellä puolis-
kolla uusi hallitus kuitenkin leikkasi kotihoidontukea tuntuvasti horjuttaen koko 
järjestelmän perusteita. Leikkausten taustalla oli ideologinen painotus yhtäältä 
yksityisten päivähoitopalvelujen käytön ja toisaalta naisten työmarkkinoille osal-
listumisen puolesta. Myös vuoden 1996 päivähoitouudistuksen yhtenä ajatuksena 
oli naisten ansiotyön helpottuminen. Subjektiivista oikeutta julkiseen päivähoi-
toon laajennettiin koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. (Julkunen 2001, 
194–196.) 2000-luvun julkisissa keskusteluissa lasten kotihoito ja päiväkotihoito 
asetetaan edelleen jyrkästi vastakkain. Äitien ansiotyöhön suhtaudutaan Anneli 
Anttosen (2003) mukaan aiempaa kielteisemmin, ja sitä pidetään jopa lasten ja 
nuorten ongelmien keskeisenä syynä. Suomalaisen lastenhoitopolitiikan tilanne 
on lisäksi ylipäätään heikentynyt. Kotihoidontuen määrän vähentymisen lisäksi 
päiväkotien ryhmäkoot ovat suurentuneet, päivähoitohenkilökunnalle ei palkata 
sijaisia ja henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. (Anttonen 2003, 178–179.) 

Naisten työmarkkinoille pääsy on hankaloitunut heikentyneen lastenhoitopo-
litiikan lisäksi synnytysikäisen naisen palkkaamiseen liitettyjen riskien ja tästä ris-
kiajattelusta kumpuavan asenneilmaston takia. Eeva Jokinen (2005) on havainnut, 
että ottaen huomioon erilaiset työntekijän persoonan varaan rakennetut projektit, 
synnytysikäiset naiset näyttäytyvät tällaisen riskiajattelun kautta suorastaan vaa-
rallisina. Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut kohdistuvat vain äidin työnantajaan.  
Jokisen tutkimuksessa haastateltujen mukaan kaikki töitä hakevat naiset ”tietävät”, 
että riskiajattelu on ”oikeuttanut” nykyisen käytännön, jossa nuoria naisia pide-
tään pätkätöissä. Vaikka naisella olisi korkeakoulututkinto, työkokemusta ja halua 
jopa uudelleenkouluttautumiseen, lapsen kotihoidon aiheuttama aukko ansiolu-
ettelossa ja uudelleen raskaaksi tulemisen mahdollisuus ehkäisevät tehokkaasti hä-
nen työllistymistään. (Jokinen 2005, 73–74.) 

Edellä esitetystä näkökulmasta perheen perustaminen ”oikeanikäisenä” – noin 
30-vuotiaana – vaikeuttaa naisen etenemistä työurallaan ja saattaa jopa katkaista 
sen. On myös huomattava, että tämä oletus lapsen saamisen ajoittumisesta vai-
kuttaa useimpiin naisiin, myös niihin, jotka eivät ole äitejä tai eivät halua äideiksi 
ryhtyä. Lisäksi tämä oletus sisältää yleensä ajatuksen siitä, että äiti jää kotiin hoi-
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tamaan lastaan äitiysloman jälkeenkin valiten näin kotiäitiyden palkkatyöäitiyden 
sijaan. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt nais- ja äitikansalaisuuden käsitteitä 
tarkastellessani nuorten ja varttuneiden äitien suhdetta kotiäitiyteen ja palkkatyö-
hön. Väestöpoliittiselta kannalta äitiys voidaan nähdä naisen kansalaisuuden nor-
mina, mutta toisaalta naisen palkkatyökansalaisuus on yksi suomalaisen yhteis-
kuntamallin keskeisistä elementeistä (Sulkunen 1987, Anttonen 1994). Käsittelen 
tätä keskustelua suhteessa tutkimukseni tuloksiin luvussa 6.3.
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5 Tutkimuksen toteuttaminen

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni eri vaiheita. Ensin luon yleissilmäyksen me-
todologiseen lähestymistapaani ja esittelen lyhyesti aineistoni. Seuraavaksi kerron 
tarkemmin haastattelusta aineistonkeruumenetelmänä sekä omasta haastattelu-
aineistostani ja sen analysointiprosessista. Lopuksi tarkastelen tutkimukseni me-
dia-aineistoa ja sen käsittelyä. Tutkimusprosessissa tutkimuksen eri vaiheet ovat 
limittyneet päällekkäin ja kietoutuneet toisiinsa, ja teemoittelua, luokittelua sekä 
alustavaa analyysia on tehty prosessin alusta asti. Sen takia jako alalukuihin on 
tässä (kuten muissakin) luvuissa osin keinotekoinen, mutta auttaa lukijaa hah-
mottamaan ja jäsentämään tutkimuksen kulkua.

5.1 Johdatus tutkimuksen metodologisiin valintoihin

Lähestymistapaani feministisen tutkimusperinteen kentällä voi luonnehtia diskur-
siivis-materiaaliseksi (ks. McNay 2004). Tämä lähestymistapa pyrkii huomioimaan 
kieleen, kulttuuriseen representaatioon ja subjektiivisuuteen liittyvät kysymykset, 
mutta myös paikantamaan ne sosiaaliseen ja historialliseen kontekstiinsa. Artik-
kelissaan materialistisesta feminismistä Stevi Jackson (2001) kirjoittaa, että 1980-
luvulla ihmistieteissä tapahtunut kulttuurinen (tai tekstuaalinen) käänne syrjäytti 
tehokkaasti materialistisen analyysin ja tyhjensi esimerkiksi sukupuolen käsitteen 
sosiaalisesta merkityksestään hierarkkisena jakona naisten ja miesten välillä. Kult-
tuuria ei Jacksonin mukaan voida ymmärtää erillisenä niistä sosiaalisista käytän-
nöistä ja suhteista, joihin se on juurtunut. Puhtaasti diskursiiviset lähestymistavat 
eivät ainoastaan jätä huomiotta esimerkiksi sukupuolen rakenteellisia perustuk-
sia, jotka auttavat selittämään miksi se on olemassa nykyisessä muodossaan, vaan 
myös jokapäiväisiä sosiaalisia käytäntöjä, jotka paljastavat miten sukupuoli jatku-
vasti konstruoidaan rutiininomaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Jackson 
2001, 287, 291; ks. myös Crompton 2006, 669; Bradley 1996, 9–10.)

Myös Karen Barad (2003, 828) ehdottaa, että diskursiivisia käytäntöjä ja mate-
riaalisia ilmiöitä koskevien käsitysten välisiä suhteita tulisi arvioida uudelleen. Hä-
nen mukaansa kielelle on annettu liikaa valtaa ja kaikki ”asiat” itse materiaalisuutta 
myöten on käännetty kielelliseksi tai jonkun muun kulttuurisen representaatio-
muodon alaisiksi kysymyksiksi. Materialistisen ja kielellisen tai kulttuurisen lähes-
tymistavan ei kuitenkaan tarvitse olla toisiaan poissulkevia. Tuula Gordon (2008) 
kirjoittaa, että materialistinen feministinen tutkimus on kiinnostunut yhteiskun-
nallisiin paikkoihin pääsystä ja joutumisesta, sekä siitä, miten näitä paikkoja voi 
kyseenalaistaa ja muuttaa. Tämä kyseenalaistaminen ja muuttaminen voi tarkoit-
taa kirjoittamista, teorioiden ja diskurssien kritiikkiä tai toimintaa. Materiaalista 
analyysia siis tarvitaan, jotta voidaan tutkia sanojen ohella myös asioita. Lisäksi 
materiaalinen analyysi auttaa tiedon kontekstualisoinnissa ja diskurssien kehitty-
misen jäljittämisessä. (Gordon 2008, 31.) Omassa analyysissani diskursiivis-mate-
riaalisella lähestymistavalla on kaksi toisiaan täydentävää merkitystä. Toisaalta se 
tarkoittaa diskursiivista tapaa lukea esimerkiksi haastatteluaineistoa sen taustalla 
mahdollisesti vaikuttavien yhteiskunnallisten valtasuhteiden sekä yhteiskunnas-
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sa toimivien diskursiivisten käytäntöjen valossa (Suoninen 2002, 18–19; Eskola 
& Suoranta 1998, 45), ja toisaalta taas aineiston tulkitsemista suhteessa käytettä-
vissäni olleeseen tietoon haastateltavien materiaalisista olosuhteista, esimerkiksi 
asuinpaikasta tai taloudellisista resursseista (Tolonen 2008, 231; Tolonen & Palmu 
2007, 95). Kerron käyttämistäni analyysimenetelmistä tarkemmin luvussa 5.4.

Tutkimusaineistoni keräämiseen haastattelu oli jo suunnitteluvaiheessa luonte-
va menetelmävalinta, koska se oli mielestäni hyvä tapa saada tietoa äitien kokemuk-
sista ja arkielämästä. Lisäksi olin haastatellut pro gradu-tutkielmaani varten nuoria 
äitejä, ja minulla oli mahdollisuus liittää osa noista haastatteluista väitöstutkimus-
aineistooni4. Olin pro gradu -tutkielmaa tehdessäni huomannut, että nuoria äitejä 
ei ole helppoa saada osallistumaan haastatteluihin, joten jo kerätyt haastatteluai-
neistot olivat minulle erityisen arvokkaita. Nuo haastattelut toimivat myös tärkeä-
nä taustatietona, jonka avulla minulla oli jonkinlainen käsitys siitä, mitä oli syytä 
kysyä tai jättää kysymättä tulevissa haastatteluissa. Jatkoin tätä toimintaa koko ai-
neistonkeruuvaiheen ajan miettimällä aina haastattelun jälkeen sitä litteroidessani 
kysymysten ”onnistuneisuutta” ja haastattelun kulkua. Tämä on yksi haastattelu-
menetelmän vahvuuksista. Etnografi sta haastattelua etnografi sen havainnoinnin 
tärkeänä täydentäjänä tarkastelleet Tarja Tolonen ja Tarja Palmu (2007, 90) totea-
vat, että haastattelu antaa tutkijalle mahdollisuuden kuulla toimijoiden itsensä tul-
kinnat sen sijaan, että tutkija luottaisi vain omiin havaintoihinsa. Haastattelut ovat 
myös tärkeä refl eksiivisen tutkimustiedon tuottamisen väline. Haastattelutekstit 
voidaan asettaa erilaisiin positioihin suhteessa aikaisempaan tutkimuskirjallisuu-
teen, muihin tekstiaineistoihin ja suhteessa toisiinsa (mt. 99).    

Toiseksi aineistokokonaisuudeksi valitsin media-aineiston, joka koostuu Vauva- 
ja KaksPlus -lehtien vanhempien ikää ja vanhemmuuden sijoittumista elämänkul-
kuun käsittelevistä artikkeleista. Olin tutkimusaihetta pohtiessani (loppuvuodesta 
2003) havainnut, että iltapäivä- ja aikakauslehdissä oli runsaasti juttuja varttuneista 
(julkkis)äideistä ja äitiyden lykkääntymisestä. Tarkoitukseni ei ollut KaksPlus -leh-
tiä niin ikään analysoineen Eeva Jokisen (1997) tapaan tarkastella lehdissä esiin-
tyneitä erilaisia äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyviä teemoja ja noiden teemojen 
vaihtelua pitkällä aikavälillä. Tavoitteeni oli sen sijaan tutkia, kirjoitetaanko noissa 
lehdissä vanhempien (ja erityisesti äidin) ikään ja elämänkulkuun liittyvistä tee-
moista ylipäätään ja jos kirjoitetaan, millaisia asioita noissa kirjoituksissa nostetaan 
esiin. Ajatuksenani oli, että äitiyslehtien artikkelit heijastavat tietynlaista kulttuuri-
sesti hyväksyttävää äitiyttä ja vanhemmuutta (esim. Hays 1996). Oletin myös, että 
media-aineistossa mahdollisesti esiintyviä äidin ikään liittyviä puhetapoja olisi ha-
vaittavissa myös haastatteluaineistossa, joten aineistot voisivat tukea toisiaan ja sitä 
kautta analyysista tulisi refl eksiivisempi (ks. Tolonen & Palmu 2007, 99). Esittelen 
aineistot ja niiden analyysitavat tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.

4 Sisällytin viisi pro gradu -tutkielmaa varten tekemääni haastattelua väitöstutkimus-
aineistooni. Haastattelukysymykset olivat pääosin samoja molemmissa tutkimuksissa, 
tosin pro gradu -tutkielmassani yhtenä teemana oli kasvatus, jonka jätin pois väitös-
tutkimuksestani. 
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5.2 Haastattelu menetelmänä

Feministisen haastattelun historia on mahdollista jakaa eri ajanjaksoihin. 1980-
luvulla haastattelemisesta tuli Elina Oinaan (2004) mukaan miltei yhteiskunta-
tieteellisen naistutkimuksen symboli ja haastattelusta tutkimusmenetelmänä teh-
dyissä kirjoituksissa käsiteltiin perustavanlaatuisia kysymyksiä tieteen tehtävistä 
ja mahdollisuuksista. Haastattelutilanne nähtiin ihanteellisena, kun se muistutti 
mahdollisimman paljon ”tavallista” arkea haastateltavan keittiönpöydän ääressä. 
1990-luvulla haastatteluun liittyviä keskusteluja väritti optimismin sijaan skep-
tisyys ja kriittinen suhtautuminen siihen, millaista tietoa haastattelutilanteessa 
ylipäätään voidaan saada. Esimerkiksi ”naisen” ja ”kokemuksen” käsitteet nousi-
vat tuolloin edelleen jatkuvan dekonstruoinnin kohteeksi. 2000-luvun teemaksi 
Oinas nimeää sen, ettei haastattelua edelleenkään tule hylätä. Feministiseen haas-
tatteluun liitetyt teemat ovat yhä erittäin merkityksellisiä yhteiskuntatieteellisissä 
pohdinnoissa. Näitä teemoja ovat tieteen poliittisuus, tutkimuksen etiikka sekä 
naisten arjen merkittävyys. (Oinas 2004, 209–210.)

Reetta Mietola (2007) kirjoittaa, että haastattelutilanne tuottaa aivan tietyn-
laista puhetta, ja haastattelupuheella on täysin omanlaisensa painoarvo. Mietolan 
mukaan haastateltavat vaikuttavat hyvin tietoisilta siitä, että heidän puhettaan 
tallennetaan, ja tällöin puheesta muotoutuu jotain erityisen tärkeätä ja painokas-
ta. Haastateltavasta tulee asiantuntija: puhetavan myötä muuttuu myös se, mil-
laista kuvaa itsestä puhujana rakennetaan. Arkikeskustelujen käytännönläheisen 
puhetavan sijaan haastatteluissa asetutaan kertomaan omia näkemyksiä, pyrki-
myksiä ja ideologiaa. Erityisesti tämä korostui Mietolan tutkimuksessa opettajien 
haastatteluissa. Se ei kuitenkaan näyttäytynyt ongelmallisena asiana – haastattelu-
tilanteessa etsitäänkin jotain ”erilaista”, mahdollisuutta kertoa omista kokemuk-
sista ja ajatuksista ajan kanssa. (Mietola 2007, 160; Ruusuvuori & Tiittula 2005.) 
Myös omissa haastatteluissani tutkimukseen osallistuneet naiset olivat äitiyden 
asiantuntijoita, ainakin minuun verrattuna. Toisaalta jotkut haastatelluista aset-
tivat minut kasvatustieteilijänä jonkinlaisen asiantuntijan asemaan, ja saattoi-
vat kysyä neuvoa esimerkiksi lastenhoitoon liittyvissä asioissa. Näissä tilanteissa 
turvauduin yleensä huumoriin ja ilmoitin vähän leikin varjolla, että minulla ei 
ole pätevyyttä vastata näihin kysymyksiin. Tilanteesta saattoi kuitenkin sukeutua 
mielenkiintoinen keskustelu esimerkiksi siitä, mistä ”aloitteleva” äiti voi tietoa ja 
tukea saada.   

Haastattelujen tekemiseen ja haastattelujen sisältöön vaikuttaa myös ympäris-
tö, jossa haastattelut on tehty. Tarja Tolonen ja Tarja Palmu (2007, 102) puhuvat 
”tunkeutumisesta tutkittavien kotiin” – haastattelutila vertautuu henkilökohtai-
seen suhteeseen ja haastattelun tekeminen haastateltavan kotona tuntuu joskus 
tunkeutumiselta liian henkilökohtaiselle alueelle. Myös lähtökohdat haastattelu-
tilanteille saattavat olla sosiaalisesti hyvinkin erilaiset. Haastateltavat kiinnittyvät 
haastattelun ulkopuolella erilaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin, joista 
he haluavat keskustella vaihtelevasti. Joskus haastateltavan ulkopuoliset elämän-
tilanteet tulevat ilmi haastattelussa haluttomuutena keskustella kyseisestä asiasta. 
Kaikki haastateltavat eivät myöskään ole verbaalisia tai yksinkertaisesti eivät ole 
kiinnostuneita vastaamaan tutkijan kysymyksiin. Myös valtaepätasapaino sekä 
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tutkijan ja tutkittavan elämäntapojen ja puheen mahdollinen kaukaisuus toisis-
taan voi tuottaa hämmennystä. (Tolonen & Palmu 2007, 101.)

Aineistoa kerätessäni pääsin tai jouduin usein ”tunkeutumaan” haastatelta-
vien kotiin, koska pienten lasten äideille, jotka olivat yleensä vielä äitiyslomalla 
tai hoitovapaalla tämä järjestely tuntui sopivan parhaiten. Haastateltavien kotoa 
sain lisää tietoa heistä: asuinalue, asumismuoto ja esimerkiksi asunnon koko ker-
tovat jotain asujistaan. Yleensä sain haastattelun kuluessa tietoa siitä, minkälaisia 
merkityksiä haastateltavat antoivat edellä mainituille asioille. Yksi haastateltavista 
puhui esimerkiksi erityisen paljon siitä, miten tärkeää lapsen kannalta on, että ko-
tona on tilaa ja oma piha. Itse haastattelut sujuivat useimmiten melko leppoisissa 
merkeissä. Ann Phoenixin (1994, 50) mukaan se, että naiset haastattelutilanteessa 
keskustelevat ”naisten asioista”, ei riitä hyvän yhteisymmärryksen ja saumattoman 
haastatteluvirran muodostumiseksi. Itse koin kuitenkin useimmat haastatteluti-
lanteet luonteviksi erityisesti ”naisten asioista” keskustelemisen ansiosta – vaik-
ka puhuimme toki muustakin. Raskaudesta ja äitiydestä puhutaan useimmiten 
naisseurassa ja eritoten monien varttuneiden äitien kanssa puhetta olisi riittänyt 
pidempäänkin. Tähän vaikutti varmasti se, että olin heidän kanssaan suunnilleen 
samanikäinen. Useimmat haastateltavista kysyivät, onko minulla lapsia, mutta en 
kokenut lapsettomuuteni aiheuttavan heissä kiusaantuneisuutta. Nuorten äitien 
kohdalla lapsettomuuteni saattoi jopa hieman ”tasoittaa” haastateltavien ja itseni 
välistä valtasuhdetta – he kertoivat minulle jostain, jota en ollut itse kokenut. 

Kaikki haastattelut eivät kuitenkaan sujuneet aivan yhtä jouhevasti. Jotkut 
haastateltavista vaikuttivat melko ujoilta ja vältteleviltä, ja vastailivat kysymyksiin 
yksitavuisesti. Erityisesti ne nuoret äidit, jotka jo haastattelemani nuoret äidit oli-
vat rekrytoineet haastateltaviksi, kokivat ehkä velvollisuudekseen osallistua tutki-
mukseeni, vaikka eivät sitä varsinaisesti halunneetkaan. Myös kaksi varttuneem-
mista äideistä oli muita vähäpuheisempia. Näissä haastatteluissa olin enemmän 
äänessä ja yritin viritellä monisanaisempaa keskustelua etsimällä aiheita, joista 
haastateltava olisi innostunut. Jos tämä ei onnistunut, haastattelu yleensä jumittui 
moneen otteeseen, ja päädyin ohjailemaan sen kulkua ja teemoja. On mahdol-
lista, että olen tällöin myös ohjaillut haastateltavan näkökulmaa kyseiseen asiaan 
enemmän kuin valtaosassa haastatteluja. Pyrin kuitenkin haastatteluja litteroides-
sani kiinnittämään huomiota siihen, millaisia oletuksia kysymykseni tai välikom-
menttini sisälsivät (ks. Ruusuvuori & Tiittula 2005, 48). Joidenkin haastateltavien 
vuolaampi tapa ilmaista itseään haastattelutilanteessa on johtanut myös siihen, 
että olen käyttänyt heidän puhettaan enemmän artikkelien aineistolainauksissa. 
Tämän olen tehnyt siksi, että lukijan olisi helpompi seurata sekä haastateltavan 
ajatuksia että tutkijan tulkintaa.      

On tärkeää huomata, että haastattelutilanne jatkuu myös haastattelun jälkeen, 
jolloin erilaiset pohdinnat nousevat pintaan. Tutkija saattaa kokea onnistumisen, 
epäonnistumisen, tyytyväisyyden, väsymyksen, oivaltamisen, helpotuksen tai ilon 
tunteita. Tutkijalle voi jäädä haastattelun jälkeen myös hämillinen tai epävarma 
olo. (Tolonen & Palmu 2007, 102–103.) Omissa päiväkirjamerkinnöissäni mietin 
jälkeenpäin muun muassa haastattelun ”onnistumista”: olinko malttanut kuunnel-
la keskeyttämättä, osannut kuljettaa haastattelua eteenpäin, lopettanut varsinaisen 
haastattelun jotenkin töksähtäen? Yleensä kuitenkin haastattelun jälkeen oli hyvä 
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ja levollinen olo, joskin myös vähän uupunut – haastattelujen aikana ei välttämättä 
huomannut jännittävänsä. Jälkeenpäin oli lisäksi mahdollisuus refl ektoida paitsi 
omaa onnistumistaan haastattelijana, myös haastattelijan ja haastateltavan välistä 
kohtaamista ja siihen sisältyviä elementtejä.

Elina Oinaan (2004) mukaan kaikki (haastattelu)kohtaamiset ovat määritelmäl-
lisesti vallankäyttöä. Haastattelu on aineistonkeruutilanne, jossa sekä tutkija että 
tutkittava tuottavat tietoa, kuitenkin erilaisin tavoittein ja erilaisista lähtökohdista 
käsin. Oinas korostaa, että tutkijalla on väistämättä sekä ensimmäinen että viimei-
nen sana – hän on määritellyt tutkimuskohteen, tutkimuskysymykset sekä sen, 
mikä on tutkimuksen kannalta tärkeää haastattelutilanteessa. Haastattelun jälkeen 
tutkija voi lähestyä ja tulkita aineistoaan kuten haluaa, nostaa esiin joitain aiheita 
ja jättää toisia huomioimatta. (Oinas 2004, 222–223.) Haastateltava ei kuitenkaan 
ole haastattelutilanteessa täysin vailla valtaa: esimerkiksi Ann Oakley (1990, 45) 
kirjoittaa, että hänen tutkimuksessaan haastateltavat naiset tekivät usein aloitteen 
haastattelijan ja haastateltavan välisen suhteen määrittelyyn vaikkapa tarjoamal-
la juotavaa tai kyselemällä haastattelijalta henkilökohtaisia kysymyksiä. Näin he 
määrittelivät suhteen joksikin, joka oli olemassa pelkän haastattelijan kysymisen 
ja haastateltavan vastaamisen ulkopuolellakin. (Oakley 1990, 45.)

Haastattelu voi toimia myös terapeuttisesti, ja haastateltava saattaa ottaa esiin 
ikäviäkin asioita. Loppujen lopuksi kuitenkin se, mitä tutkittava haluaa kertoa 
ja millaisia tarinoita tuottaa on riippuvainen monesta tekijästä – kontekstista, 
ajasta, paikasta, haastatteluhetken tunnetiloista sekä valtasuhteesta haastattelijan 
ja haastateltavan välillä. Toisaalta terapeuttisessa ja uskoutuvassa haastattelussa 
haastateltava saattaa kertoa ”liikaa” ja paljastaa asioita, joita ei ehkä haluaisikaan 
paljastaa. Tutkijan eettiseen vastuuseen liittyy paitsi sen pohtiminen, mitä voi ky-
syä, myös se, mitä voi kirjoittaa julkaistavaksi niin, ettei se tuota vahinkoa tai mie-
lipahaa tutkittaville. (Tolonen & Palmu 2007, 101–102, Mietola 2007, 165; Oakley 
1990, 51.) 

Tässä tutkimuksessa äitiys haastattelujen aiheena vaikutti varmasti siihen, mitä 
ja miten haastateltavat puhuivat. Kuten olen aiemmin todennut, kulttuurisesti 
hyväksytyt äitiysdiskurssit sisältävät yhteiskunnassamme rakentuvia normatiivi-
sia oletuksia hyvästä äitiydestä ja lastenhoidosta. Aineistoni perusteella yksi näis-
tä oletuksista on pienten lasten kotihoidon paremmuus päivähoitoon verrattuna. 
Ne äidit, jotka olivat menneet opiskelemaan tai palkkatyöhön äitiysloman jälkeen, 
kokivat joutuvansa perustelemaan ratkaisuaan enemmän kuin kotiäitiyteen pää-
tyneet naiset. Perustelut koskivat sekä lapsen että äidin hyvinvointia. Äitiyteen aja-
tellaan kuuluviksi lapsen hyvän tavoitteleminen ja omista tarpeista vaikeneminen, 
ja tämä vaikuttaa siihen, miten äitiydestä puhutaan (ks. Nousiainen 2004, 169). 
Lisäksi haastattelemieni äitien ”vääränikäisyys” tutkimuksen lähtöasetelmana oli 
osaltaan vaikuttamassa siihen, että he puolustivat ratkaisujaan voimakkaammin 
kuin kolmekymmenvuotiaana äidiksi tullut nainen mahdollisesti tekisi. Muuta-
man kerran haastattelemani naiset halusivat kuitenkin keskustella sellaisista äitiy-
teen liittyvistä asioista, joista ei ole oikein kulttuurisesti sopivaa puhua, vasta sen 
jälkeen kun nauhuri oli suljettu ja ”virallinen” haastatteluosuus päättynyt (myös 
Mietola 2007). Nämä asiat kytkeytyivät lähinnä äitiyden kielteisiin puoliin, enkä 
ole liittänyt näitä keskusteluja haastatteluaineistooni.
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5.3 Haastatteluaineiston esittely

Haastatteluaineistoni koostuu kymmenen nuoren ja neljäntoista varttuneemman 
eteläsuomalaisen äidin haastatteluista. Olen nimennyt nuoriksi äideiksi alle 20-
vuotiaana äideiksi tulleet ja varttuneiksi äideiksi noin 40-vuotiaina (37–42-vuoti-
aina) äideiksi tulleet naiset. Suurin osa haastatelluista naisista löytyi internetin kes-
kustelupalstoilla (KaksPlus, Vauva, Suomi24) olleiden ilmoitusteni (liite 1) kautta, 
osa niin sanotulla lumipallomenetelmällä. Haastatteluhetkellä äidiksi tulemisesta 
kulunut aika vaihteli muutamasta kuukaudesta neljään vuoteen. Tarkoitukseni 
oli, että erityisesti äidiksi tulemiseen liittyvät kokemukset ja ajatukset olisivat vie-
lä suhteellisen tuoreina haastateltavien muistissa. Valtaosa haastatteluista tehtiin 
haastateltavien kotona. Kaksi haastattelua tehtiin silloisen kasvatustieteellisen tie-
dekunnan tiloissa Bulevardilla, yksi haastattelu minun kotonani ja yksi haastatte-
lu leikkipuistossa. Nuorista äideistä viisi oli yksinhuoltajia ja viisi asui avoliitossa 
lapsen/lasten isän tai uuden kumppanin kanssa. Varttuneista äideistä yksi oli yk-
sinhuoltaja ja loput kolmetoista olivat joko avo- tai avioliitossa lapsen isän kanssa. 
Nuorilla äideillä oli lapsia yhdestä kolmeen. Varttuneilla äideillä oli kaikilla yksi 
lapsi, mutta yksi heistä odotti toista lastaan ja toisen aviomiehellä oli jaettu huol-
tajuus kahdesta edellisessä avioliitossa syntyneestä lapsestaan.

Haastatteluaineistoni on kerätty pääkaupunkiseudulta ja sen lähialueilta. Osit-
tain tämä ratkaisu on tehty sen takia, että pääkaupunkiseudulla ensisynnyttäjien 
keski-ikä on korkein Suomessa (Stakes 2007). Näin myös jako nuoriin ja varttu-
neisiin äiteihin tuntui selkeältä. Lisäksi väitöstutkimusaineistoon liittämäni pro 
gradu -tutkielman haastattelut oli tehty pääkaupunkiseudulla, ja tuntui luonteval-
ta jatkaa haastatteluja samalla alueella. Pääkaupunkiseutukeskeisyys on kuitenkin 
huomioitava tutkimukseni tuloksia tarkasteltaessa. Jos olisin haastatellut eri-ikäi-
siä äitejä vaikkapa Pohjois-Karjalassa tai Pohjanmaalla, aineistoni olisi todennä-
köisesti muodostunut osittain toisenlaiseksi kuin nyt ja johtopäätöksissä olisi ollut 
kenties erilaisia painotuksia.

Asuinpaikan, asumismuodon, iän, koulutuksen ja siviilisäädyn lisäksi olen ky-
synyt jokaiselta haastateltavalta heidän sosiaalisesta taustastaan. Osa haastateltavis-
ta määritteli itse itsensä yhteiskunnallisen luokkajaon mukaisesti taustaltaan työ-
väen- tai keskiluokkaiseksi, osa ei tätä määrittelyä tehnyt. Jälkimmäisen ryhmän 
osalta olen itse haastatellun vanhempien koulutukseen, ammattiin ja asumiseen 
liittyvien tietojen pohjalta tehnyt tämän jaottelun. On huomattava, että kysymys 
on nimenomaan sosiaalisesta perhetaustasta: useimmat varttuneista haastatelta-
vista olivat suorittaneet keski- tai korkea-asteen tutkinnon ja elivät perinteisten 
mittapuiden mukaan varsin keskiluokkaista elämää. Haastateltavista nuorista kol-
mella oli keskiluokkainen tausta ja seitsemällä työväenluokkainen. Varttuneem-
mista haastateltavista neljä kertoi tulevansa työläisperheestä, loput kymmenen 
määrittelivät taustansa keskiluokkaiseksi. Tällaisten luokitusten tekeminen ei kui-
tenkaan ole ollut analyysini päätarkoitus. Kuten Tarja Tolonen (2008, 230), käytän 
luokitteluja analyysin taustatietoina sekä aineiston paikantamisessa.

Haastatteluaineistoni koostuu siis kahdenkymmenenneljän eri-ikäisen äidin 
haastattelusta. Haastatteluissa olen yhdistänyt sekä teemahaastattelun että elä-
mänhistoriallisen haastattelutavan käytäntöjä. Olin etukäteen ryhmitellyt haas-
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tattelukysymykset (liite 2) teemoittain aikuisuuteen, ikään ja äitiyteen liittyviksi 
kysymysryhmiksi, joiden painotukset vaihtelivat haastattelutilanteessa haastatel-
tavan kiinnostuksen mukaan. Haastattelukeskusteluissa käsiteltiin myös monia 
muita teemoja. Lisäksi pyysin haastateltavia kertomaan elämäntarinansa lapsuu-
den perheen, opiskelun, työn ja parisuhteen tai -suhteiden näkökulmasta. Lyhyin 
haastattelu kesti noin neljäkymmentä minuuttia, pisin kaksi tuntia. Keskimäärin 
haastattelujen pituus oli lähes puolitoista tuntia. Sanatarkasti litteroituna tekstinä 
haastatteluaineiston koko on 276 sivua (riviväli 1.5, fonttikoko 12). 

5.4 Haastatteluaineiston analyysi 

Tutkimusaineiston tulkinta ja analyysi voidaan nähdä avainprosesseina tutkijan 
vallan harjoittamisessa. Tulkintaprosessi voi olla taitava, luova, järkevä ja intui-
tiivinen, mutta silti tutkija ei voi tietää varmasti ovatko hänen luomansa asioiden 
väliset yhteydet ja antamansa merkitykset oikeutettuja, tai millaisia epistemolo-
gisia, eettisiä ja poliittisia vaikutuksia niillä on. Erimielisyyksien, ristiriitaisuuksi-
en ja epäjohdonmukaisuuksien hyväksyminen omassa aineistossa auttaa tutkijaa 
näkemään oman positionsa paikantuneisuuden ja oman lähestymistapansa eri-
tyisyyden ajatusten, kokemusten ja merkitysten yhdistämisessä. (Ramazanoglu & 
Holland 2002, 116–117; Gordon, Lahelma & Holland 2004, 171.)

Aineiston analyysi on mallien näkemisen, ymmärtämisen, muodon antamisen 
ja materiaalin paljouden kontrolloimisen prosessi (Ramazanoglu & Holland 2002, 
160). Tulkinnassa ja analyysissa on myös huomioitava jo aiemmin mainitsemani 
kokemuksen käsite ja sen ulottuvuudet: tutkittavaan ilmiöön liittyviä kokemuksia 
voidaan lähestyä ainoastaan haastateltavien kertomusten kautta, eikä ”todellisiin” 
kokemuksiin ole pääsyä. Kerrotut ja tulkitut kokemukset ovat sidoksissa kieleen, ja 
ne ovat syntyneet haastateltavan ja haastattelijan välisissä keskusteluissa. (Saarinen 
2003, 25.) Tulkintaa tapahtuu siis jo haastattelutilanteessa. Haastateltava valitsee 
”koko” kokemuksestaan kertomansa piirteet ja lisää siihen muita tulkinnallisia 
elementtejä. Vastaavia prosesseja tapahtuu litteroimisessa, lukemisessa ja analy-
soimisessa. Lisäksi litteroiminen ja lukeminen ovat myös osa analysointiprosessia, 
eivätkä siitä erillisiä toimintoja. (Saarinen 2003, 32–33.) Omassa tutkimuksessani 
analyysi jakautui (ainakin) kahteen vaiheeseen. 

Kutsun analyysini ensimmäistä vaihetta Tarja Palmun (2003) tapaan ”temaat-
tiseksi lukemiseksi”, johon sisältyy nimen mukaisesti aineistoa koskevat luokitte-
lut, teemoittelu. Nämä luokittelun valinnat ja päätökset tekee tutkija, ei tietokone. 
Lisäksi temaattinen lukeminen viittaa aineistolähtöiseen työskentelyyn – tutki-
musprosessi etenee aineistoa lukemalla. (Palmu 2003, 37–38, ks. myös Gordon, 
Holland & Lahelma 2000.) Tutkimuksessani temaattinen lukeminen merkitsi 
yksinkertaisesti aineiston lukemista yhä uudelleen, kunnes löysin siinä toistuvia 
sisällöllisiä teemoja. Näitä teemoja alleviivasin ja tein merkintöjä litteroidun teks-
tin marginaaleihin. Olin myös etukäteen jakanut haastattelukysymykset ikää, ai-
kuisuutta ja äitiyttä käsitelleisiin kysymysryhmiin, jolloin haastattelupuhe oli jo 
litterointivaiheessa jäsentynyt tuon jaon mukaisesti. Näiden yleisempien teemojen 
alle muodostin hienosyisempiä alateemoja, jotka saattoivat lukeutua useamman-
kin yläteeman alle. Teemojen valikoitumiseen vaikuttivat haastattelukysymysten ja 
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haastatteluaineiston lisäksi ainakin media-aineiston lukeminen sekä aikaisemmin 
lukemani tutkimuskirjallisuus.

Iän, aikuisuuden ja äitiyden teemoihin sisältyivät haastatteluissa kronologi-
sessa järjestyksessä aika ennen lapsen syntymää, raskausaika, synnytys ja lapsen 
hoito. Lisäksi muita haastatteluissa käsiteltyjä teemoja olivat parisuhde, palkkatyö, 
vapaa-aika ja tulevaisuuden suunnitelmat. Analyysin myötä syntyi uusia teemoja, 
kuten ydinperhe, opiskelu, raskauteen ja synnytykseen liitetyt riskit, lastenhoidos-
ta saatu tieto, lastenhoitotaidot, kodin tilat, taloudelliset kysymykset, täysi-ikäisyys, 
biologinen kello, kotiäitiys, lasten päivähoito ja äidin oikeudet ja velvollisuudet. 
Osa näistä teemoista oli mielestäni niin keskeisiä, että niistä tuli kokonaisten ar-
tikkelien aiheita, jotkut, kuten kodin tilat, taas jäivät kokonaan sivuun lopullisesta 
työstäni. Vaikka kirjoitin erillisiä artikkeleita, yritin valita teemat siten, että työstä-
ni kokonaisuudessaan heijastuisi aineistoni vivahteikkuus. 

Toisessa analyysivaiheessa luin teemoiteltua aineistoani uudelleen käyttäen hy-
väkseni diskursiivista lukutapaa. Tämä merkitsee sitä, että etsin aineistostani erilai-
sia kulttuurisia puhetapoja kustakin edellisessä analyysivaiheessa muotoutuneesta 
sisällöllisestä teemasta. En pyrkinyt löytämään haastattelupuheesta yhtä ”totuutta” 
esimerkiksi nuorten äitien kokemuksista, enkä keskittynyt tarkastelemaan yksit-
täisten äitien elämänkertoja, vaan kiinnostukseni kohdistui jaettuihin merkityksiin 
ja niiden taustalla vaikuttaviin laajempiin yhteiskunnallisiin prosesseihin. (Juhila 
2002, 165; Eskola & Suoranta 1998, 139–140.) Lisäksi tulkitsin haastattelupuhetta 
suhteessa siihen tietoon, joka minulla oli haastateltavien iästä, yhteiskuntaluokasta 
ja koulutuksesta. Näin olen pystynyt paikantamaan vastadiskursseja esimerkiksi 
valmistautumiseen ja riskinhallintaan perustuviin keskiluokkaisiin äitiysdiskurs-
seihin tai ongelmalähtöisiin ”teiniäitiyden” diskursseihin.

Analyysini paikantuu diskursiivis-materiaaliseen luentaan (Tolonen 2008, 231; 
McNay 2004; Gordon 2008), jossa materiaalisuuden korostaminen puhetapojen li-
säksi merkitsee muun muassa sitä, että haastattelupuhe ankkuroidaan esimerkiksi 
yhteiskunnan rakenteisiin (myös Skeggs 2004, 12). Liljeström (2004, 36) on to-
dennut, että erilaisten tutkittavien tekstien kontekstualisoiminen voi olla feminis-
tisessä tutkimuksessa tärkeä metodinen valinta. Seuraavaksi yritän konkretisoida 
analyysimenetelmääni aineistoesimerkin avulla. Esimerkki sijoittuu haastattelussa 
kohtaan, jossa on keskusteltu lastenhoidon käytännöistä ja siitä, mistä haastatelta-
va on saanut lastenhoitoon liittyvää tietoa.

 Annika:  [--] Et kyllä nyt maalaisjärkeä pitää käyttää. Että en tiedä minkä-
laisia ihmisiä sitä sitten on, jos ei maalaisjärkeä osata käyttää. Ja sit on just 
se semmoinen että kun pitäis mennä kirjan mukaan kaikki lastenhoito…ei 
se todellakaan oo mitään semmoista, mitään kirjojen lukemista, et kyllä se 
pitää ihan omalla järjellä.

 Minna: Että se sujui sulta ihan alusta asti?
 Annika: Kyllä. Et eihän tossa niinku ole…samanlainenhan sitä on ite ollut 

joskus. Ja kyllähän sitä nyt tietää miten vaippa vaihdetaan ja tommosta…
ruokahommista…et en mä oo ikinä mitään, kun kuulee noista että joku käy 
niin kirjaa läpi, että mulla on serkku jonka vaimo sai pojan päivää myöhem-
min kun Petri syntyi, niin hän ei ota vieraita kolmeen kuukauteen vastaan, 
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että hän odottaa näköjään siihen kolmeen kuukauteen, kun kolmikuukauti-
senahan saadaan ensimmäinen rokotus, niin hän odottaa siihen asti. No täl-
lä on sitten taas että hän on opiskellut, rikkaasta perheestä oleva, et suoraan 
sanoen meidän suku on ihmetellyt tätä että…Sit on vaan nähty videoita, et 
on vaan nähny tän lapsen…et tällaista.

Edellistä aineisto-otetta analysoidessani olen käyttänyt teoreettisena lähtökohtana 
Sharon Haysin (1996, 8–9) ajatusta siitä, että nykyisessä keskiluokkaisessa äitiys-
ideologiassa sopivat lastenhoidon menetelmät konstruoidaan lapsikeskeisiksi, asi-
antuntijavetoisiksi, emotionaalisesti vaativiksi, työläiksi ja taloudellisesti kalliiksi. 
Tätä näkökulmaa vasten tarkasteltuna Annikan puhe maalaisjärjen käytöstä ja 
opaskirjojen (asiantuntijatiedon) tarpeettomuudesta lastenhoidossa vastustaa ja 
osaltaan purkaa tuota keskiluokkaista ideologiaa. Lisäksi Annika puhuu itseään 
hyväksi ja päteväksi äidiksi vastoin yleistä nuoriin ja kouluttamattomiin äiteihin 
usein liitettyä ongelmadiskurssia kertomalla, että lastenhoito sujuu ”ihan omal-
la järjellä”. Annika tekee selkeän eron itsensä ja ”opiskelleen, rikkaasta perhees-
tä olevan” serkkunsa vaimon välille kyseenalaistaen voimakkaasti tämän lapsen-
hoitomenetelmät. Tässä puheessa maalaisjärjen käyttö arvotetaan tärkeämmäksi 
tavaksi oppia lastenhoitoa kuin kirjoista lukeminen. Valerie Walkerdinen (1997, 
16–18) mukaan ”maalaisjärjen” käyttöä voidaan pitää työväenluokkaan yleisesti 
liitettynä fantasiana. Tällaisista fantasioista voi muodostua negatiivissävytteisiä 
yleistyksiä, joissa työväenluokan itse voimavaranaan pitämät arvostukset käänty-
vät hallitsevassa keskiluokkaisessa diskurssissa heitä vastaan. Tästä näkökulmasta 
Annikan puhe myös uusintaa työväenluokkaisuuteen liitettyä ajatusta virallisesti 
legitimoidun asiantuntijatiedon vieroksumisesta tai puuttumisesta (Skeggs 2004, 
15–16).  

Edellisen lisäksi olen kysynyt haastatteluaineistoltani kuka puhuu ja mistä yh-
teiskunnallisesta positiosta, yrittäessäni paremmin ymmärtää sitä, miten asioista 
puhutaan. Kuten edellä olevasta esimerkistäkin käy ilmi, yhteiskuntaluokka on iän 
lisäksi se metakäsite, jonka kautta olen haastattelupuhetta tulkinnut. Tässä tut-
kimuksessa yhteiskunnallinen positio merkitsee siis lähinnä keskiluokkaista tai 
työväenluokkaista, nuorta tai varttunutta naista. Näin se, miten vaikkapa työvä-
enluokkainen nuori nainen (kuten Annika yllä olevassa esimerkissä) puhuu las-
tenhoitomenetelmistä vaikuttaa tutkimukseni tuloksissa kahdella tasolla: haasta-
teltavan omasta positiostaan käsin antamina merkityksinä kyseiselle asialle sekä 
tutkijan tulkintana yhteiskuntaluokan diskursiivisesta rakentumisesta haastatel-
tavan puheessa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että edellä mainittu taso olisi 
jotenkin ”vapaampi” tutkijan tulkinnasta. 

Konkreettisena tekemisenä haastatteluaineiston analyysini perustuu siis ai-
neiston jatkuvaan lukemiseen sekä liikkumiseen tutkimuksen teoreettisten lähtö-
kohtien ja haastatteluaineiston välillä. Valmiissa artikkeleissa tulkinnat saattavat 
vaikuttaa hyvinkin ”eheiltä”, ja tämä voi luoda vaikutelman yhdenmukaisesta ja 
ristiriidattomasta aineistosta. Näin ei kuitenkaan tämän(kään) aineiston kohdalla 
ollut asian laita. Aineistoa analysoidessani olen aika ajoin tarkistanut teoreettisia ja 
käsitteellisiä lähtökohtiani aineistoani vasten ja kiinnittänyt huomiota erityisesti 
niihin aineiston kohtiin, jotka eivät ”sovi” lähtökohtiini (ks. Smart & Neale 1999, 
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43), eli tässä tutkimuksessa ajatukseen siitä, että naiset puhuvat äitiydestään eri 
tavoin riippuen heidän iästään ja yhteiskunnallisesta taustastaan. Esimerkiksi las-
ten koti- ja päivähoitoa käsitelleet haastattelupätkät (jotka paradoksaalisesti jäivät 
suurimmaksi osaksi tämän väitöstutkimuksen ulkopuolelle) eivät asettuneet min-
käänlaiseen linjaan puhujien position tai edes yleisempien äitiyttä ja lastenhoitoa 
käsittelevien diskurssien kanssa, vaan näyttäytyivät enemmänkin joukkona erilai-
sia yksilöllisiä ratkaisuja ja valintoja. Olen kuitenkin analysoidessani näitä kohtia 
pyrkinyt tuomaan esiin näkökantojen moninaisuutta ja niiden taustalla mahdolli-
sesti vaikuttavia yhteiskunnallisia keskusteluja.

Tässä haastatteluaineiston analyysin esittelyssä on lopuksi äärimmäisen tärkeää 
korostaa keskusteluita tutkimusprojektini jäsenten sekä muiden tutkimus- ja jat-
ko-opiskeluryhmien kesken tutkimusprosessin eri vaiheissa. Näissä keskusteluissa 
on ollut mahdollista yhdessä punnita ja haastaa omia tulkintojaan, ja vaikka omi-
en oivallusten saamaa kritiikkiä on joskus tuntunut vaikealta vastaanottaa, se on 
silti auttanut kokonaisuuksien hahmottamisessa sekä analyysin kirkastumisessa. 
Aineiston varsinaisessa analyysivaiheessa on joissain tutkimusryhmissä ollut mah-
dollisuus jopa yhteiseen analyysiin keskustelemalla. Yhteisen pohdinnan kohteeksi 
on tuotu aineistonpätkiä erilaisista tapahtumista ja ilmiöistä tai keskitytty keskei-
siin käsitteisiin (ks. Gordon ym. 2004, 174). Lisäksi yksi väitöskirjaani sisällytetyis-
tä artikkeleista on yhdessä Anna Niemelän kanssa kirjoitettu yhteisartikkeli, jossa 
jo lähtökohtaisesti pyrimme erillisten tutkimustulostemme ja johtopäätöksiemme 
väliseen vuoropuheluun.

5.5 Media-aineiston kuvaus ja analyysi

Tutkimusaineistoni toinen osa sisältää vanhemmille suunnattujen aikakauslehtien 
artikkeleita vanhempien (lähinnä äidin) iästä ja vanhemmuuden sijoittumisesta 
elämänkulkuun. Valitsemani lehdet ovat Vauva ja Kaksplus, koska ne olivat ky-
seisellä hetkellä vakiinnuttaneet asemansa Suomen luetuimpina perhelehtinä. Va-
litsemani vuosikerrat 1997–2004 sijoittuvat vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin. Vuonna 2006 KaksPlus ilmoitti levikikseen 38641 ja Vauva 37521. Vaikka 
KaksPlus -lehti perustettiin jo vuonna 1969 ja Vauva vasta vuonna 1992, niiden 
levikki on siis miltei samansuuruinen. Naislukijoita oli kaikista lukijoista Vauva-
lehden ilmoituksen mukaan 80 prosenttia (2005). Näiden kahden lehden ohi luki-
joiden määrässä on nyt kiilannut vuonna 2004 lanseerattu, Vauvan kanssa samassa 
kustannustalossa toimitettava Meidän perhe noin 45000 lukijallaan (2006). 

Eeva Jokinen (1997) on väitöstutkimuksessaan tarkastellut KaksPlus -lehden 
syntyvaiheita Raija Julkusen (1994) tekemän 1960-luvun jälkipuoliskoa ja 1970-
luvun alkupuolta käsittelevän suomalaisen yhteiskunnan analyysin kautta. Lehti 
perustettiin vuonna 1969. Jokinen tavoittaa Julkusen havaitseman naisten tasa-
arvoistumisen vaatimuksen ja tasa-arvoideologian leviämisen myös lehden en-
simmäisten numeroiden sivuilta. Julkusen (1994, 188) mukaan retoriikan tasolla 
tasa-arvokeskustelussa oli kyse ennemminkin väistyvän ja modernin välisestä kon-
fl iktista kuin miehen ja naisen välisestä vastakkainasettelusta. Molempien suku-
puolten nähtiin hyötyvän sukupuoliroolien ”päivittämisestä”. Varhaisissa KaksPlus 
-lehdissä toistui sama sukupuolikonfl iktia välttelevä mutta naisten tasa-arvopyrki-
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myksiä kannattava retoriikka (Jokinen 1997, 107–108). 1970-luvun lehdille oli Jo-
kisen mukaan leimallista tasa-arvon edistämisen ohella kehotuksellisuus ja ohjeel-
lisuus, joiden avulla hyvän äitiyden teemoja käsiteltiin järkiperäisesti. 1980-luvulla 
uusina tulleita teemoja olivat yksilön kokemukset esimerkiksi synnytyksestä sekä 
äidin masennus. Tärkeä huomio on myös se, että 1980-luvulla lehden sisällölli-
nen kirjo kaventui ja lehti keskittyi odotukseen, synnytykseen ja pikkulapsiaikaan. 
Äitiys erotettiin naiseudesta, seksuaalisuudesta ja kansalaisuudesta, joihin se oli 
selkeästi liittynyt vielä 1970-luvun lehdissä. (Jokinen 1997, 110–113.)    

Kuten aiemmin mainitsin, en itse analysoinut KaksPlus- tai Vauva-lehtien si-
sältöjä ja niissä esiintyviä teemoja yleensä, vaan etsin lähempään analyysiin artik-
keleita iästä ja elämänkulusta. Kävin kuitenkin läpi kaikki lehdet etsiessäni noita 
artikkeleita ja tein joitakin yleisluontoisia muistiinpanoja. Yleisvaikutelmakseni jäi 
Jokisen (1997) tapaan lehtien keskittyminen äitiyteen (ja joskus myös isyyteen) 
sekä lehtien keskinäinen samankaltaisuus. Tietyt teemat, esimerkiksi ikäteema, 
toistuivat säännöllisin väliajoin molemmissa lehdissä. Selkeästi äitiyttä koskevis-
sa artikkeleissa tarkasteltiin yleisimmin naisten yksilöllisiä raskaus-, synnytys- ja 
imetyskokemuksia sekä äidin parisuhdetta lähinnä naisen synnytyksen jälkeisen 
seksuaalisen haluttomuuden tai muiden ongelmien kautta. Äitiysartikkeleissa kä-
siteltiin usein myös normeista poikkeavaa, ”erilaista” äitiyttä. Tähän kategoriaan 
tuntuivat kuuluvan kaikki muut kuin kaksilapsisessa heteroseksuaalisessa ydin-
perheessä elävät noin 30-vuotiaat äidit. Ainoat artikkelit, joissa äitiys varsinaisesti 
kiinnittyi ympäröivään yhteiskuntaan, olivat koti- ja palkkatyöhön liittyvät artik-
kelit, jotka yleensä olivat henkilöhaastatteluita ja sisälsivät keskustelua kotiäitiyden 
puolesta tai sitä vastaan.  

Vanhempien ikään ja elämänkulkuun liittyviä artikkeleita oli kaikissa läpi käy-
missäni lehdissä yhteensä 35 kappaletta. Valitsin tarkempaan lähilukuun ne, jotka 
käsittelevät erityisesti äidin ikää ja elämänkulkua äitiyden näkökulmasta. Näitä 
artikkeleita on yhteensä 21 kappaletta (liite 3). Artikkeleista kahdeksan käsittelee 
nuoria äitejä ja yksitoista varttuneita. Kahdessa artikkelissa tarkastellaan lapsen 
saamista eri elämänvaiheissa, esimerkiksi 20-, 30- ja 40-vuotiaana. Melkein kaikis-
sa artikkeleissa haastatellaan eri-ikäisiä äitejä, kaksi perustuu ainoastaan asiantun-
tijan näkemykselle nuorista tai varttuneista äideistä. Merkittävä piirre on melkein 
jokaisen haastatteluartikkelin yhteyteen liitetty asiantuntijan osuus, jossa pääsään-
töisesti lääkärit tai psykologit kertovat oman näkemyksensä äidin ikään liittyvistä 
kysymyksistä. Myös tutkijoita on haastateltu artikkeleita varten. Analysoimissani 
artikkeleissa käytetään paljon suoria sitaatteja haastateltujen puheesta, ja kirjoitta-
jan omia suoria kommentteja on teksteissä vähemmän. Nykyjournalismille onkin 
tyypillistä, että toimittaja asettuu taka-alalle ja panee haastateltaviensa suuhun tär-
keimmät ja kärkevimmät väitteet (Hiidenmaa 2003). Norman Fairclough (1997) 
kuitenkin toteaa, että suorilla sitaateilla luodaan illuusiota haastattelutilanteessa 
kuullusta puheesta, vaikka pääasiassa kaikki artikkelissa esiintyvä materiaali on 
toimittajan muotoilemaa valikoivaa tulkintaa tilanteesta.

Alun alkaen keräämäni media-aineiston oli määrä toimia tasavertaisena haas-
tatteluaineiston rinnalla, mutta toisin kävi. Yksin haastatteluaineistosta löytyi niin 
paljon pohdittavaa, että media-aineisto jäi kontekstualisoivaksi heijastuspinnak-
si, ja käytin sitä ”virallisesti” vain yhdessä väitöskirja-artikkelissa. Tämä aineisto 
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sijoittuu siis varsinaisen tutkimusaineiston ja tausta-aineiston välimaastoon. Se 
on kuitenkin vahvasti suunnannut ajatteluani ja antanut käsityksen siitä, miten 
vanhemmille suunnatuissa lehdissä äidin iästä puhutaan. Lisäksi tämä tarkas-
ti lähilukemani media-aineisto on asettunut osaksi vähemmän systemaattisesti 
seuraamaani erilaisten medioiden tuottamaa materiaalia tutkimukseni aiheesta: 
muiden lehtien artikkeleita, televisio-ohjelmia ja nettijuttuja. Ennen kaikkea me-
dia-aineisto toimi kuitenkin haastatteluaineiston teemoittelun tukena, ja toisaalta 
haastatteluaineistosta valitsemieni teemojen avulla minulla oli mahdollisuus lukea 
media-aineistoa uudella tavalla. Media-aineistosta esiin nostamiani teemoja olivat 
erityisesti nuorista äideistä kertovissa artikkeleissa toistuneet suunniteltu ja suun-
nittelematon raskaus, lastenhoitotaidot sekä äitiyden ja naisen ”oman” elämän 
(johon näissä artikkeleissa katsottiin kuuluviksi esimerkiksi opiskelu, palkkatyö ja 
vapaa-aika) väliset ristiriidat.      

Media-aineistosta tuottamiani teemoja edelleen analysoidessani tukeuduin 
diskursiiviseen lukutapaan, kuten haastatteluaineistoa analysoidessanikin. Etsin 
aineistosta normatiivista perheenperustamisikää ja naisen elämänkulkua tukevia 
diskursseja ja niiden mahdollisia vastadiskursseja. Ajattelen, että nämä diskurs-
sit ovat mukana jäsentämässä naisten kokemuksia oman äitiytensä ajoittumises-
ta. Sinikka Vakimon (2003) mukaan rakennamme ajattelumaailmaamme pitkäl-
ti mediavälitteisten viestien ja representaatioiden avulla. Nykykulttuurissamme 
kasvokkaisten kontaktien merkitys on osittain vähentynyt ja korvautunut median 
tarjoamilla käsityksillä. Mediassa tuotetut puhetavat tarjoavat meille yhteisyyttä: 
niistä keskusteleminen ja yhdessä tulkitseminen ankkuroi ne osaksi jokapäiväis-
tä arkeamme. (Vakimo 2003, 214.) Diskursiivisen luennan kautta on mahdollis-
ta tehdä näkyväksi niitä tapoja, joilla äitiyteen ja naisen elämänkulkuun liittyviä 
käsityksiä luodaan ja uusinnetaan sekä niitä yhteiskunnallisia valtasuhteita, jotka 
vaikuttavat niiden taustalla (ks. Fairclough 1997). 
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6 Tutkimuksen tulokset

Tässä luvussa esittelen väitöstutkimukseeni sisällytetyt artikkelit. Olen järjestänyt 
artikkelit sellaiseen numerojärjestykseen, jossa niitä on mahdollisimman helppoa 
lukea peräkkäin kokonaisuutena. Tässä järjestyksessä ne myös esiintyvät väitöskirjas-
sani yhteenveto-osuuden ja liitteiden jälkeen. Artikkeli I Äitiys, luokka ja ikä (2008) 
on julkaistu Tarja Tolosen toimittamassa artikkelikokoelmassa Yhteiskuntaluokka 
ja sukupuoli. Anna Niemelän kanssa kirjoitettu yhteisartikkeli II Varhainen äitiys 
– riskiäitiyttä? (2005) ilmestyi Nuorisotutkimus -lehdessä. Artikkeli III Construct-
ing young motherhood in the context of extended youth and social class in Finland on 
lähetetty lehteen European Journal of Women’s Studies. Artikkeli IV Aikuisen naisen 
äitiys, kulttuuriset ikäjärjestykset ja naiskansalaisuus (2005) on julkaistu Sinikka Aa-
polan ja Kaisa Ketokiven toimittamassa artikkelikokoelmassa Polkuja ja poikkeamia 
– Aikuisuutta etsimässä. Artikkeli V Too old to become a mother? Risk constructions in 
the 35+ women’s experiences of pregnancy, childbirth and childcare (2009) on julkaistu 
NORAssa (Nordic Journal of Feminist and Gender Research).  Olen tätä tutkimus-
ta tehdessäni toiminut yhteistyössä monien tutkimusyhteisöjen kanssa. Artikkelien 
julkaiseminen erilaisilla foorumeilla on ollut minulle yksi tapa ottaa osaa keskuste-
luihin paitsi kasvatustieteellisen perhetutkimuksen, myös naistutkimuksen, nuori-
sotutkimuksen sekä yhteiskuntaluokan tutkimuksen kentillä.

Väitöstutkimukseni artikkeleissa olen vastannut tutkimuskysymyksiini, joissa 
ensimmäiseksi olen kysynyt, miten eri-ikäiset äidit puhuvat raskaudesta ja äitiy-
destä osana elämänkulkuaan. Lähdin tutkimusasetelmassani liikkeelle tutkimuk-
seen osallistuneiden äitien ”vääränikäisyydestä”. On todettava, että haastatellut 
äidit kuitenkin puhuivat itsensä äiteinä ”oikeanikäisiksi” ja äitiytensä normista 
poikkeavan ajoituksen itselleen sopivaksi monin eri tavoin. Toiseksi olen kysynyt, 
millaisen merkityksen eri-ikäiset äidit antavat iälle ja aikuisuudelle. Kaikki haasta-
tellut naiset tunsivat erityisesti mediassa toistetut ikäänsä liitetyt ongelmat, mutta 
näkivät oman ikänsä usein resurssina äitiydelleen. Lisäksi he toivat esiin aikuistu-
misen ja aikuisuuden tilannesidonnaisuutta. Kahteen ensimmäiseen tutkimusky-
symykseen vastaaminen läpäisee tutkimukseni kaikki viisi artikkelia. Kolmanneksi 
olen kysynyt, miten yhteiskuntaluokka rakentuu eri-ikäisten äitien puheessa. Tä-
hän kysymykseen olen seikkaperäisimmin vastannut artikkelissa I Äitiys, luokka 
ja ikä (2008). Yhteiskuntaluokan analysointi on silti myös mukana kaikissa tutki-
mukseni artikkeleissa.

Olen jakanut tämän artikkeleitani esittelevän luvun neljään temaattiseen alalu-
kuun. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen kulttuuristen ikäjärjestysten näkökul-
maa ja naisen elämänkulun ja äitiyden kiinnittymistä siihen. Toisessa alaluvussa 
tarkastelen pääasiassa yhteiskuntaluokkaa tutkimukseni keskeisenä ajattelua jä-
sentävänä kategoriana. Kolmas alaluku sisältää pohdintaa naisen ja äidin kansa-
laisuudesta. Neljännessä alaluvussa jäljitän erilaisia riskiraskauksia ja -äitiyksiä. 
Tämä(kin) jako alalukuihin on osittain keinotekoinen, koska suurinta osaa näistä 
sisällöllisistä teemoista ainakin sivutaan kaikissa artikkeleissa. Näin artikkeleista 
rakentuu kokonaisuus, jossa tarkastelen äitien kokemuksia erityisesti iän, yhteis-
kuntaluokan ja sukupuolen näkökulmasta.
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6.1 Äitiys kulttuurisissa ikäjärjestyksissä

Äitiyden kiinnittyminen kulttuuristen ikäjärjestysten näkökulmaan on keskeise-
nä teemana artikkeleissa II ja IV. Artikkelissa II (Varhainen äitiys – riskiäitiyttä?) 
tarkastelemme yhdessä Anna Niemelän kanssa varhain äidiksi tulleiden nuorten 
naisten käsityksiä nuoruudesta ja perheen perustamisesta. Kysymme, minkälai-
sia ikäjärjestyksiä ja elämänkulun malleja näihin käsityksiin kytkeytyy ja miten 
varhaisesta äitiydestä muodostuu niiden kautta mielekäs valinta ja hyväksyttävä 
äitiys. Tämä artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmiemme haastatteluaineistoihin 
nuoren äitiydestä, mutta olen käyttänyt omaa haastatteluaineistoani myös väi-
töstutkimuksessani. Artikkelissa IV (Aikuisen naisen äitiys, kulttuuriset ikäjärjes-
tykset ja naiskansalaisuus) pohdin, onko lapsen syntymä kokemus, joka vaikuttaa 
naisen aikuistumiseen. Kysyn myös, lykkääntyykö naisen aikuisuus, kun hän saa 
lapsen vasta varttuneella iällä. Tarkastelen artikkelissa varttuneiden äitien koke-
muksia iästä, aikuisuudesta ja äitiydestä. Syvennyn pohtimaan sitä, mitä naiselle 
varttuneen iän äitiyden myötä tapahtuu, ja tarkastelen näitä tapahtumia suhtees-
sa kulttuurisiin ikäjärjestyksiin. Olen esitellyt kulttuuristen ikäjärjestysten mallin 
tarkemmin luvussa 3.2.

Länsimaisten kulttuuristen ikänormien ja -järjestysten (Aapola 2002a; 1999) 
mukaisesti sekä nuorena että varttuneena äidiksi tuleva nainen on ”vääränikäi-
nen”; perheen perustamisen aika on opiskelun ja työelämään asettautumisen jäl-
keen, mutta ei silti ”liian” myöhään (esim. Paajanen 2002, 30–31). Äitiyden kult-
tuurisessa konstruktiossa äiti näyttäytyy tietyn ikäisenä ja tietynlaisena, ja tästä 
poikkeaminen vaatii selityksiä. Tutkimukseni perusteella näyttää kuitenkin siltä, 
että varttuneet äidit saavat äidin statuksen huomattavasti helpommin kuin ”liian” 
nuoret äidit, joiden oletetaan usein olevan epäkypsiä ja kykenemättömiä hoita-
maan lastaan. (Kelhä 2005, 210–211, myös Niemelä 2005.) Nuori äiti on ikään 
kuin valinnut monikertaisesti väärin: hän on perustanut perheen kouluttautumi-
sen sijaan sekä sitoutunut lapseen, vaikkei ole elänyt vapaata ja huoletonta nuo-
ruutta. Myös pidentyneen nuoruuden mallille (Ketokivi 2005) tyypillinen pitkä 
harkinta ja suunnittelu ennen perheen perustamista sekä aikuisuuteen kuuluvaksi 
katsottu oman kypsyyden arviointi puuttuvat nuoren äitiydestä. Kulttuuristen ikä-
järjestysten ja pidentyneen nuoruuden mallin näkökulmasta nuoren äidin nuo-
ruus näyttää lyhentyneeltä. (Niemelä & Kelhä 2005, 22, 25; ks. Gordon & Lahelma 
2004, 95.)

Nuoret äidit tuottivatkin puheessaan omia, vaihtoehtoisia perheen perustami-
sen ikäjärjestyksiä. Vaikka he olivat hyvin tietoisia oman ratkaisunsa epätavallisuu-
desta, se ei heistä vaatinut erityisempiä perusteluja. Useimmiten he kertoivat ”aina 
halunneensa” lapsia. Vaihtoehtoinen elämänjärjestys näyttäytyi heille myönteise-
nä käänteenä, joka tuo elämään mielekkyyttä koulutusvaihtoehtojen pohtimisen 
tai huonosti palkatun työn sijaan. Paitsi iän ja ikävaiheiden, myös hyvän äitiyden 
määrittelyssä nuoret äidit käyttivät usein vaihtoehtoisia tapoja, joissa korostetaan 
erityisesti äitiyden luonnollisuutta. Näin perheen perustaminen voidaan nähdä 
itsestään selvänä elämäntapahtumana nuoren elämässä, luontevana osana elä-
mänkulkua ja aikuistumista. (Niemelä & Kelhä 2005, 24, 29; myös Käyhkö 2006, 
214.) Näiden nuorten äitien puhe voidaan nähdä myös vastapuheena nuoruuteen 



41

yleisesti liitetylle puhetavalle, jossa äitiys nähdään kielteisten määrittelyjen kautta 
taakkana ja rajoituksena ja johon kuuluu elämänkulun tarkka suunnittelu (Gor-
don, Holland, Lahelma & Thomson 2005, 92).

Jotkut tutkimukseeni osallistuneet varttuneet naiset kokivat, että heiltä vaadit-
tiin perusteluja myöhäiselle perheenperustamisajankohdalle. Näissä perusteluissa 
toistuivat usein elämänkulkuun ja kulloiseenkin elämäntilanteeseen liittyvät kysy-
mykset, joita olivat esimerkiksi opiskeluiden loppuun saattaminen tai pätkätöiden 
aiheuttama taloudellinen epävarmuus. Myös työn vaativuus ja työmatkojen pal-
jous sekä oman yrityksen pyörittämisestä johtuva kiire tuottivat naisten elämässä 
äitiyden siirtymistä tuonnemmaksi. Muita äitiyden lykkääntymisen perusteluita 
olivat epävarmuus omista kyvyistä pärjätä lapsen kanssa, kypsymättömyys tai 
”vauvakuumeen” puute. Naiset eivät myöskään halunneet ”hankkia” lasta yksin, 
ilman sopivaa kumppania. (Kelhä 2005, 201–203)

”Vääränikäisen” äitiyden tematiikan pohdinta toi haastatteluissa esiin myös sen, 
että ikä sosiaalisen eronteon muotona ja elämänjärjestysten normittajana on myös 
sukupuolittunutta. Nuorten naisten elämässä omat vanhemmat määrittelevät eri-
laisia epävirallisia ikärajoja eri tavoin kuin nuorten miesten vanhemmat (Aapola 
2002b, 129). Kulttuurisesti hyväksyttyä nuorta naiseutta raamitetaan myös esi-
merkiksi seksuaalisen käyttäytymisen kaksinaismoralismilla, joka näkyy parhaiten 
nuorten ensimmäisissä seksikokemuksissa. Samanlaisilla seksuaalisilla asenteilla, 
haluilla ja käyttäytymisillä on sukupuolten välillä erilaiset sosiaaliset ja kulttuuri-
set merkitykset, ja ne johtavat erilaisiin seksuaalisiin maineisiin. (Holland, Rama-
zanoglu, Sharpe & Thomson 1998, 172–173.) Vaikka haastattelemani nuoret äidit 
eivät juuri tuoneet esille seksuaalisen maineensa mahdollista menetystä raskauden 
myötä, osa heistä kuitenkin kertoi olleensa ennen raskautta ”kilttejä tyttöjä” tai 
”isin tyttöjä”, joilta läheiset eivät olisi odottaneet raskausuutista. Nuorilta naisilta 
odotetaan ”kiltteyttä” seksuaalisen aktiivisuuden sijaan. (Mt., 101.) 

Varttuneemman iän sukupuolittuneisuus taas näkyy ainakin erilaisina kult-
tuurisina odotuksina ulkomuodon suhteen. Naisilla ulkonäöstä huolehtimista 
pidetään terveyden osana, ja ikääntyvien naisten oletetaan enenevässä määrin 
askaroivan terveen elämän ylläpitämiseen ja ruumiillisen hyvinvoinnin jatkumi-
seen tähtäävien toimien parissa (Kangas & Nikander 1999, 13). Haastatteluissa osa 
varttuneista äideistä oli huolissaan siitä, että tulevaisuudessa he saattaisivat näyttää 
”liian” vanhoilta, jolloin lapsi saattaisi esimerkiksi koulun tapahtumissa tai omissa 
ylioppilasjuhlissaan joutua häpeämään vanhoja vanhempiaan. Ratkaisuksi tähän 
ehdotettiin paitsi terveellisiä elämäntapoja myös oman terveyden jatkuvaa lää-
ketieteellistä kontrollointia papa-kokeineen ja mammografi oineen. (Kelhä 2005, 
209.) Eräs haastateltavista tosin sanoi, että lapsella ei ole vartuttuaan järin suuria 
huolia, jos suurin niistä on hiukan kavereiden äitejä vanhempi äiti. 

6.2 Sosiaaliluokka suhteina

Artikkelissa I (Äitiys, luokka ja ikä) pohdin sitä, millaisina erilaiset pääomat ja 
resurssit (Skeggs 2004; 1997, Bourdieu 1986) näyttäytyvät eri-ikäisten naisten 
elämäntilanteissa suhteessa äitiyteen ja perheeseen. Tätä kautta tutkin, millaisia 
luokan ilmaisimia eri-ikäisten ja eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien naisten pu-
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heessa rakentuu. Samalla pohdin, miten naisten puheessa tuotetaan luokkasidon-
naisuuksia. Yhteiskuntaluokka tutkimukseni kohteena on siis samaan aikaan sekä 
arjessa elettyä että diskursiivisesti tuotettua. Ikä ja yhteiskuntaluokka sosiaalisen 
järjestyksen ja eronteon tapoina kietoutuvat toisiinsa, ja on osin mahdotonta 
analyyttisesti erottaa sitä, mitkä eri-ikäisten äitien kokemuksista ovat yhteydessä 
luokkaan ja mitkä ikään (Kelhä 2008, 97). Keskustelen artikkelissani brittiläisen 
luokkaa käsittelevän kirjallisuuden kanssa (esim. Skeggs 1997; Walkerdine, Lucey 
& Melody 2001), mutta huomioin brittiläisen ja suomalaisen kulttuurin väliset 
eroavaisuudet.  

Yhdyn Diane Reayn (1998, 259) käsitykseen siitä, että yhteiskuntaluokka on 
edelleen tärkeä osa sosiaalista identiteettiä, huolimatta monista vallitsevista dis-
kursseista, jotka pitävät sitä merkityksettömänä. Diskurssit ”luokattomuudesta” 
ja ”luokan kuolemasta” ovatkin itse asiassa luokkadiskursseja, koska ne toimivat 
yhteiskunnan etuoikeutettujen luokkien etujen mukaisesti. Reayn (1998) mukaan 
luokka on aina ollut sekä sosiaalinen suodatin että avainmekanismi, jota yksilöt 
hyödyntävät asettaessaan itseään ja muita paikoilleen, huolimatta siitä, identifi -
oituuko enemmistö väestöstä luokkiin. (Mt., 262; 265.) Myös Suomessa on et-
sitty syitä luokkapuheen katoamiseen 1980-luvulla. Ihmisiä oli vaikea sijoittaa 
luokkiin työelämän murroksessa, ansiotaso ei usein vastannut luokka-asemaa ja 
”luokkatietoisuuttakin” oli vaikea löytää. Tutkimuksellisesti kulttuuriset ja kielel-
liset analyysitavat syrjäyttivät luokka- ja rakennetutkimusta. (Tolonen 2008, 9.)

Artikkelissani väitän, että äitiyttä on mahdotonta erottaa sosioekonomisesta 
kontekstistaan (ks. Gillies 2005, 836). Uusliberalistisia arvoja korostavassa tasa-ar-
voisten mahdollisuuksien retoriikassa tämä yhteys kuitenkin hämärtyy. Tässä re-
toriikassa yhteiskuntaluokan, sukupuolen tai etnisen taustan kaltaiset vanhat siteet 
eivät enää hankaloita ihmisten elämää, vaan kaikki voivat saavuttaa mitä haluavat. 
Tämän perusteella perheet ovat siis vastuussa siitä, mitä lapsi voi tulevaisuudes-
sa saavuttaa ja siitä, minkälainen nuori ja aikuinen lapsesta tulee. Olennaista on 
oletus siitä, että kuka tahansa pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin; kyse on van-
hemmuuden taidoista eikä sosiaalisesta etulyöntiasemasta. Käytännössä kuitenkin 
vain tiettyjen, sosiaalisessa arvoasteikossa ylempänä olevien katsotaan vastaavan 
asiaankuuluvasti lapsen tarpeisiin. (Lawler 2000, 47; Reay 2000; Walkerdine ym. 
2001.) Tasa-arvoisten mahdollisuuksien retoriikan vasta-argumentaatioon kyt-
keytyy myös Beverley Skeggsin (esim. 2004, 19–20) kehittämä pääsyn (access) kä-
site. On tärkeää huomata, että kaikilla ihmisillä ei ole pääsyä esimerkiksi erilaisiin 
vanhemmuuden ja lastenkasvatuksen resursseihin ja tekniikoihin.  

Barrie Thorne (2004) on havainnut, että esimerkiksi iän, sukupuolen, yhteis-
kuntaluokan ja etnisyyden dynamiikoissa on sekä käsitteellisiä eroja että jaettuja 
muotoja. Useissa länsimaisissa yhteiskunnissa yhteiskuntaluokka toimii piilote-
tummilla tavoilla kuin rutiininomaisemmin havaitut etnisyyteen, ikään tai suku-
puoleen perustuvat yksilöiden tai ryhmien väliset eroavaisuudet (mt., 405). Omas-
sa tutkimuksessani tämä oli myös havaittavissa eri-ikäisten äitien kokemuksissa 
– ikä näkyy, ja sitä on vaikea salata. Thorne (2004, 405) jatkaa, että tasa-arvoisuu-
den ideologialla on taipumus hämärtää leveneviä luokkajakoja, ja luokkaan liite-
tyt merkitykset liukuvat usein rotudiskursseihin. Toisaalta Beverley Skeggs (1997) 
huomauttaa, että myös luokkaeroa voidaan tehdä ulkomuodon kautta. Hän on 
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tutkimuksessaan huomannut, että erityisesti työväenluokkainen naiseus muotou-
tuu keskiluokkaisessa puheessa ”liiallisuuden” (excess) kautta. Työväenluokkaises-
sa naisessa on aina jotain ”liikaa”. (Mt., 115–116.)

Artikkelissani esitän, että yhteiskuntaluokka näyttäytyy aineistossani toisiinsa 
liittyvinä suhteina. Nämä suhteet yhtäältä rakenteistavat naisten elämänkulkua ja 
äitiyttä, mutta toisaalta naiset myös neuvottelevat niistä sekä tuottavat, uusintavat 
ja purkavat niihin liitettyjä käsityksiä ja mielikuvia (Kelhä 2008, 97). Artikkelissa-
ni luokan ilmaisimista ensimmäinen on suhde ydinperheeseen. Nuoret työväen-
luokkaiset yksinhuoltajanaiset suhtautuivat ymmärtävästi ”liian nuoreen” lapsen-
sa poissaolevaan isään, kun taas osalle varttuneemmista keskiluokkaisista äideistä 
heteroseksuaalinen ydinperhe oli lapsen hankkimisen tärkein edellytys. Tulkit-
sin parisuhteen ja jaetun vanhemmuuden sosiaaliseksi pääomaksi näille äideille. 
Toisaalta laajempi sosiaalinen turvaverkosto lastenhoitoapuineen oli varttuneilla 
äideillä iän takia usein olematon tai hatara. Nuorilla äideillä monisukupolvinen 
perheverkosto näyttäytyi merkittävänä sosiaalisena resurssina, jonka saattoi tulki-
ta kytkeytyvän työväenluokkaiseen perhekeskeiseen kulttuuriin (Walkerdine ym. 
2001; Skeggs 1997).

Toisena yhteiskuntaluokkaa ilmaisevana suhteena artikkelissani on suhde 
asiantuntijatietoon. Nuoret työväenluokkaiset äidit korostivat äitiyden luonnol-
lisuutta, suunnittelemattomuutta ja ”maalaisjärkeä” lapsen hoidossa ja kasva-
tuksessa. Tämä ajattelu eroaa keskiluokkaisesta äitiysideologiasta, jossa hyväksi 
katsotut lastenhoidon menetelmät rakentuvat muun muassa asiantuntijavetoisiksi 
ja emotionaalisesti vaativiksi (Hays 1998, 8–9). ”Maalaisjärjellä” ei myöskään ole 
samankaltaista kulttuurisesti legitimoitua arvoa kuin asiantuntijatiedolla (Skeggs 
2004, 15), jonka avulla osa varttuneemmista äideistä kertoi valmentautuneensa 
äitiyteen. Kolmantena suhteena artikkelissani on suhde rahaan ja toimeentuloon. 
Useimmille nuorille äideille kotihoidontuki ja asumistuki olivat mahdollisen äi-
tiysrahan lisäksi ainoa tulonlähde, mutta heille oli tärkeää sanoutua irti niin sa-
notusta ”sossuäiti” -diskurssista ja korostaa pärjäämistään lapsensa kanssa (Kelhä 
2008, 95–96). Tällöin hoiva näyttäytyi kulttuurisen pääoman muotona (Skeggs 
1997, 56–59). Varttuneet keskiluokkaiset äidit saattoivat puhua kotihoidontuesta 
”taskurahana”, lisänä muualta tulevalle varsinaiselle toimeentulolle. Heidän pu-
heessaan taloudellisen pääoman kartuttaminen kytkeytyi kulttuurisen pääoman 
kartuttamiseen – enemmällä rahalla on mahdollisuus tarjota lapselle enemmän 
mahdollisuuksia. (Kelhä 2008, 96). 

6.3 Äidin kansalaisuus

Tässä luvussa keskityn suomalaiseen nais- ja äitikansalaisuuteen, joita tarkastelen 
etupäässä artikkeleissa III ja IV. Artikkelissa III (Constructing young motherhood 
in the context of extended youth and social class in Finland) keskityn suomalaisten 
nuorten naisten kokemuksiin raskaudesta ja äitiydestä. Artikkelin tarkoituksena 
on pohtia, miten ihanteellinen nuoruus ja äitiyden ”oikea” ajoitus rakentuvat ja 
vaikeuttaako pidentyneen nuoruuden malli ihanteellisine elämänjärjestyksineen 
nuoren naisen siirtymistä äitiyteen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Aineis-
toni tässä artikkelissa koostuu nuorten äitien haastatteluista sekä vanhemmille 
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suunnatuista Vauva- ja KaksPlus -lehdistä kerätyistä nuorista äideistä kertovista 
artikkeleista. Artikkelissa IV (Aikuisen naisen äitiys, kulttuuriset ikäjärjestykset ja 
naiskansalaisuus) syvennyn pohtimaan sitä, mitä naiselle varttuneen iän äitiyden 
myötä tapahtuu, ja tarkastelen näitä tapahtumia suhteessa naiskansalaisuuteen.

Tukeudun ajattelussani Irma Sulkusen (1987, 160–161) ja Anneli Anttosen 
(1997; 1994) määritelmiin nais- ja äitikansalaisen käsitteistä. Sulkunen on tarkas-
tellut suomalaisen kansalaisuuskäsityksen muotoutumista 1900-luvun alussa ja 
todennut, että naisen kansalaisuus oli pitkälti äitikansalaisuutta. Äitiys nähtiin nai-
sen ”todellisena” luontona. Äitiys lienee edelleenkin naisen kansalaisuuden ydintä, 
ainakin väestöpoliittiselta kannalta katsottuna. Anttonen puolestaan määrittelee 
äitikansalaisuutta sanoen sen olevan palkkatyökansalaisuuden toinen, tavallisesti 
näkymättömiin jäänyt puoli. Palkkatyökansalaisuuden hän määrittelee suomalai-
sen yhteiskuntamallin normiksi, josta käsin keskeisiä sosiaalipoliittisia järjestel-
miä on Suomessa rakennettu. Anttosen mukaan äitikansalaisuuden käsitteellä on 
mahdollista valottaa joitakin naiskansalaisuuden puolia. Ensiksi, äitikansalaisuus 
viittaa siihen, että naisen tehtävä on synnyttää, lisätä väestöä ja huolehtia lasten 
hyvinvoinnista. Toiseksi äitikansalaisuuteen kuuluu niin sanottu yhteiskunnalli-
nen äitiys: naisjärjestötoiminta sekä sosiaali- ja terveystyö. Näiden kautta naisille 
on avautunut tie yksityisestä julkiseen, kodista työelämään. Kolmanneksi naiset 
ovat puhuneet äitikansalaisuuden puolesta poliittisilla kentillä, ja saaneet läpi it-
selleen tärkeitä sosiaalipoliittisia etuuksia. (Anttonen 1994, 211–212; 1997, 186.) 
Olen tutkimuksessani lähestynyt naisen ja äidin kansalaisuutta juuri kotiäitiyden 
ja palkkatyön kautta.

Puhuttaessa naisten oikeudesta ansiotyöhön myös silloin, kun lapset ovat pie-
niä, vedotaan erityisesti korkeaan koulutukseen. Näin vaippojen vaihtaminen ja 
kotitöiden tekeminen, joihin ei vaadita koulutusta, asettuvat vastakkain korkeaa 
koulutusta vaativan työn kanssa, ja nämä erilaiset työt hierarkisoituvat. Ne jaka-
vat naiset kahteen säätyyn, joissa kuuluu valita erilainen elämänmuoto. (Jallinoja 
2000, 138.) Raija Julkusen (1995) mukaan äitiyden molemmat mallit, kotiäitiys ja 
palkkatyöäitiys, ovat sisäisesti ristiriitaisia. Yhtäältä kotiäitiys on moraalisesti oi-
kein ja ylevää, toisaalta se on myös ”ei-mitään”, vain kotona ”olemista” (Julkunen 
1995, 89; Jokinen 1997). Ansioäitiys on normaalia ja ”jotain”, mutta ansioäiti on 
aina myös syyllinen: äiti, joka jättää lapsensa toisten hoiviin. Ansioäitiydestä puhu-
taan usein yksilöllistymisen, valinnan, itsensä toteuttamisen, itsekkyyden, omien 
halujen ja taipumusten kielellä. (Julkunen 1995, 91.)

Näin puhuivat myös minun tutkimukseeni osallistuneet äidit. Sekä nuoret että 
varttuneet äidit perustelivat koti- tai ansioäitiyttään lapsen parhaalla. Hieman 
yllättävästi haastatellut puhuivat vain vähän ansiotyössä käymisestä taloudelli-
sena pakkona (vaikka tämäkin ulottuvuus toki mainittiin), vaan enemmänkin 
valintana, joka tehtiin lapsen parasta ajatellen. Kotiäitiyden valinneet käyttivät 
perusteluna lapsen ja äidin välisen tärkeän suhteen kehittymistä lapsen ensim-
mäisinä elinvuosina sekä lapsen kehittymisen merkkien seuraamisen tuottamaa 
mielihyvää (lapsi on pieni vain kerran). Ansioäidit puolestaan sanoivat haastavan 
työn olevan mielekkäämpää kuin päivästä toiseen toistuvat kotiäitiyden rutiinit. 
Ansiotyössä käyminen tekee äidistä onnellisemman, jolloin lapsikin on tyytyväi-
sempi. 
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Ansiotyössä käymisen näyttäytymisen valintana eri-ikäisten äitien puheessa 
tulkitsen liittyvän paitsi hyvään vanhemmuuteen, myös äidin ikään. Nuoret, usein 
ikänsä takia vasta peruskoulun päättäneet äidit eivät pitäneet ammatillista uraa 
kovin tärkeänä, vaan sanoivat perheen olevan etusijalla. Suomessa naisen kansa-
laisuus on tiukasti sidoksissa palkkatyöhön (Anttonen 1997; Julkunen 1995). Osit-
tain tämän takia nuoret äidit näyttäytyivät mediassa vain ”tulevina kansalaisina” 
(Gordon 2006, 199), joiden ”oma elämä” – opiskelu, palkkatyöura ja harrastukset 
– alkaa sitten, kun lapset ovat kasvaneet isommiksi. Varttuneet ja koulutetut äidit 
sen sijaan olivat ehtineet käydä ansiotyössä useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä, 
ja näin työurasta oli muodostunut monelle heistä merkittävä osa elämää. Koulu-
tusyhteiskunnan näkökulmasta he olivat iästään huolimatta tehneet ”oikeampia” 
valintoja kuin nuoret äidit hankkimalla koulutuksen ja työpaikan ennen perheen 
perustamista (ks. myös Käyhkö 2006, 233). 

6.4 Riskiäitiyksiä jäljittämässä

Artikkelissa V (Too old to become a mother? Risk constructions in the 35+ women’s 
experiences of pregnancy, childbirth and childcare) keskityn varttuneiden naisten 
kokemuksiin raskaudesta, synnytyksestä ja lastenhoidosta. Yleisesti ottaen nämä 
naiset voidaan nähdä sopivina äideiksi, he ovat usein korkeasti koulutettuja, kes-
kiluokkaisia naisia, joilla on vakituinen jalansija työmarkkinoilla ja jotka elävät 
heteroseksuaalisessa parisuhteessa. Lääketieteellisissä instituutioissa heidän ras-
kautensa ja synnytyksensä määrittyvät kuitenkin yleensä riskialttiiksi. Artikkelin 
tarkoituksena on pohtia, millaisena haastatellut äidit mieltävät äidiksi tulemisen 
prosessin keskellä ikäänsä ja siihen liitettyjä riskejä käsitteleviä diskursseja. Artik-
kelin aineistona toimivat neljäntoista äidin haastattelut. Artikkelissa II (Varhainen 
äitiys – riskiäitiyttä?) tarkastelemme Anna Niemelän kanssa nuorten äitien koke-
muksia niin ikään riskipuheen kautta. Tukeudun riskin käsitteen määrittelyssä 
Deborah Luptonin (2006) tulkintaan, jonka mukaan länsimaissa yksilön vastuun 
ja elämäntapavalintojen korostuminen erilaisten terveydellisten ”riskien” välttä-
misessä sekä hallitsee sairauksien syistä käytäviä keskusteluja että ulottuu muihin 
elämän osa-alueisiin, kuten raskauteen, synnytykseen ja äitiyteen.  

Äitiyden iällisissä ääripäissä raskaus, synnytys ja äitinä oleminen määrittyvät 
usein esimerkiksi mediateksteissä suhteessa riskin käsitteeseen. Kaisa Ketokivi 
(2002, 115–116) on havainnut, että perheen perustaminen voidaan nähdä sekä 
henkilökohtaisena riskinä, joka uhkaa vapaata elämää, parisuhdetta ja työuraa, 
että vanhemmuudessa epäonnistumisen riskinä. Nuorta naista voidaan nähdä 
”uhkaavan” erityisesti henkilökohtainen riski, joka rajoittaa nuoruuden vapaut-
ta. Nuoruuden katsotaan usein olevan erityisen riskialtista aikaa väärille valin-
noille ja syrjäytymiselle (Wyn & White 1997). Erityisesti ei-toivotun teiniäitiyden 
konstruktiossa nuoren naisen oletetut useat seksikumppanit sekä oletettu vahin-
koraskaus voidaan nähdä merkkeinä riskialttiista ja sosiaalisesti ongelmallisesta 
käyttäytymisestä, joka ei ole kulttuurisesti sopivaa äidille (Wilson & Huntington 
2005, 61; Davies, McKinnon & Rains 2001, 83–84; Bordo 1993). Varttuneeseen 
ikään taas liitetään erilaisia lääketieteellisiä riskejä, kuten hedelmällisyysongelmat, 
lisääntynyt keskenmenon ja raskausmyrkytyksen vaara sekä kromosomihäiriöi-
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den ja selittämättömien sikiökuolemien mahdollisuuden kasvu (esim. Andersen 
ym. 2000). Näin sosiaalinen ja biologinen iän diskurssi ajautuvat vastakkain eri ta-
voin eri-ikäisiä äitejä käsittelevissä neuvotteluissa (iän diskursseista Aapola 2002a; 
1999).

Tutkimuksessani nuoret äidit olivat tietoisia varttuneen iän äitiyteen liitetyistä 
riskeistä ja käyttivät niitä puhuessaan omaa ratkaisuaan ymmärrettäväksi. Talou-
dellisen ja koulutuksellisen aseman varmistaminen sekä perheen perustamisen 
harkinta ja suunnittelu määrittyvät pidentyneen nuoruuden mallissa riskien mini-
moimiseksi (Ketokivi 2005, 124). Nuorten äitien puheessa ne sen sijaan kääntyivät 
riskialttiiksi toiminnaksi, joka ei suinkaan valmistele hyvää vanhemmuutta vaan 
vaarantaa sen. Varhainen äitiys ei näyttäydykään riskialttiina toimintana vaan 
eräänlaisena riskien välttämisenä. Lasten hankkimisen lykkääminen yhdistettiin 
paitsi lapsettomuuden riskiin myös materialismiin ja uran asettamiseen perheen 
edelle. Monet olivat sitä mieltä, että äitiyteen on vaikea sopeutua pitkän uraputken 
jälkeen. (Niemelä & Kelhä 2005, 27.)

Varttuneemmat äidit olivat niin ikään hyvin tietoisia ikäänsä yhdistetyistä ris-
keistä. Heidän puheessaan riskitietoisuus tuli esiin sekä huolellisena harkintana, 
valmentautumisena ja valmistautumisena raskauteen ja äitiyteen että huolen kan-
tamisena esimerkiksi raskausaikana. Jotkut puhuivat ”kontrollin säilyttämises-
tä” synnytyksen aikana, jonka voi myös nähdä keinona riskien minimoimiseksi. 
Erityisen tärkeää tuntui olevan se, että synnytys ”onnistui” tai ”meni hyvin” vart-
tuneesta iästä ja vanhenevasta ruumiista huolimatta (myös Rúdólfsdóttir 2000). 
Vaikka ”hyvin” mennyt synnytys ei asettunutkaan osaksi hyvää äitiyttä samalla ta-
valla kuin ”hyvin” mennyt raskaus, se näyttäytyi kuitenkin merkittävänä tapahtu-
mana ja saavutuksena ennen omistautumista lapsen hoidolle (Marshall & Woollett 
2000, 356). Naisten puheessa lapsen hoidosta ja siihen liittyvistä lääketieteellisistä 
kohtaamisista oli havaittavissa myös vastustusta lääketieteellistä asiantuntijavaltaa 
kohtaan. Keinoina olivat esimerkiksi terveydenhoitajan vaihtaminen neuvolassa 
tai siirtyminen kunnallisesta terveydenhuollosta yksityiseen. Jälkimmäinen tapa 
oli riippuvainen äidin taloudellisista resursseista. (Kelhä 2009.)

Varttuneet äidiksi haluavat tai raskaana olevat naiset tulevat usein määritellyik-
si biologisten ominaisuuksiensa perusteella, koska heidän vanhenevan ruumiinsa 
katsotaan mahdollisesti olevan kyvytön tuottamaan terveen lapsen. Varttuneem-
pien naisten nähdään myös olevan huolellisen lääketieteellisen raskaudenaikaisen 
testauksen tarpeessa. Tämä edellyttää naisilta sitoutumista lääketieteellisten asian-
tuntijoiden kulttuuriseen auktoriteettiin. (Miller 2005, 31.) On kuitenkin syytä 
huomata, että nämä naiset eivät ainoastaan alistu lääketieteelliselle diskurssille. 
Useat feministiset tutkijat ovat havainneet, että hallitseva diskurssi ei ainoastaan 
muokkaa ja aseta naisia paikalleen, vaan heillä on myös mahdollisuuksia vastustaa 
ja muuttaa tätä diskurssia, tai ottaa se käyttöönsä (Raddon 2002, 387–388). Näin 
toimivat myös tutkimukseni nuoret äidit kääntämällä varttuneeseen äitiyteen lii-
tetyt riskit edukseen.
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7 Tulosten pohdintaa

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni keskeisiä tuloksia ja tarkastelen niitä suhtees-
sa toisten tutkijoiden tuloksiin. Luku sisältää sekä niitä teoreettisia ja empiirisiä 
keskusteluja, jotka läpäisevät väitöskirja-artikkeleitani että sellaisia keskusteluja, 
jotka ovat osittain jääneet artikkelieni ulkopuolelle, mutta ovat kuitenkin keskeisiä 
tutkimukseni kannalta. Lopuksi tarkastelen tässä tutkimuksessa esiintyneitä erilai-
sia puhetapoja äitiydestä. Pohdin myös tutkimukseni yhteiskunnallisia ja sosiaali-
poliittisia ulottuvuuksia.

7.1 Äidiksi tulemisen valinnat ja ratkaisut

Äidiksi haluamiseen, äitiyteen liittyvien päätösten tekemiseen ja äidiksi tulemiseen 
liittyy usein monia ristiriitaisiakin tunteita ja odotuksia. Simone de Beauvoir on 
teoksessaan Toinen sukupuoli (1949/1980, 307) määritellyt äitiyden olevan useim-
miten ”narsismin, epäitsekkyyden, unelman, vilpittömyyden, epärehellisyyden, 
kiintymyksen ja kyynisyyden omituinen kompromissi”. Syntyvyyden säännöstelyn 
ja laillisen abortin puolesta puhunut de Beauvoir kirjoitti, että ne antaisivat nai-
sille mahdollisuuden valita vapaasti äitiytensä. De Beauvoirin mukaan niin sanot-
tua äidinvaistoa ei ole olemassakaan: äidin suhtautumisen äitiyteensä ja lapseensa 
määrittävät hänen perhe- ja elämäntilanteensa ja se, miten hän niihin sopeutuu. 
(Mt. 291, 305.) 1980-luvun alussa Nancy Chodorow ja Susan Contratto (1982) 
saattoivat jo todeta, että naisilla on oikeus sekä olla että olla olematta äiti. Vaikka 
äitiys voi olla ristiriitaista ja ahdistavaa, se on kuitenkin emotionaalisesti keskeistä 
ja ilahduttavaa useiden naisten elämässä. (Chodorow & Contratto 1982, 54–55.)

Miksi naiset sitten ”hankkivat” lapsia? Miten ja millaisissa rakenteellisissa olo-
suhteissa naiset tekevät päätöksiä ja valintoja lasten ”hankkimisesta” ja mikä vai-
kuttaa lasten lukumäärään? Ritva Nätkin (1994) on löytänyt näihin kysymyksiin 
monia syitä. Niitä ovat valtiollisen politiikan ja ammattilaisten ylhäältä ohjaava 
vaikutus, naisten elinolosuhteet, naisten osallistuminen palkkatyöhön sekä ehkäi-
syvälineiden tekninen kehittely. Vaikeammin tutkimuksen kielelle hahmottuva syy 
on Nätkinin mukaan ”ajan henki”, tietylle historialliselle ajanjaksolle ominaiset 
kulttuuriset virtaukset, arvot ja ideat. (Nätkin 1994, 135–136.) Diane Richardson 
(1993) puolestaan on nimennyt äitiyden haluamisen syiksi tunteen kuulumisesta 
”oikeiden naisten” joukkoon (johon siis lapsettomat naiset eivät kuulu). Lisäksi 
lapset antavat Richardsonin mielestä usein naisen elämälle merkityksen ja vakau-
den tunteen sekä vitaalisuutta ja huumoria. Palkitsevaa äitiydessä voi olla myös 
lapsen täydellinen riippuvuus äidistä. (Richardson 1993, 74–75.) Eija Sevónin ja 
Jouko Huttusen (2002) tutkimuksessa naisen halu saada lapsi oli usein keskeinen, 
mutta vaikeasti selitettävä haave tai motiivi lapsen hankkimiselle.

Sharon Hays (1996, 109) muistuttaa, että monille äideille lapsen saaminen ei 
ole vain keino yleisesti perustaa perhe, vaan tapa saada joku erityinen ihminen, 
jota rakastaa ja hoivata. Riitta Jallinojan (2000, 108) tulkinnassa länsimaissa äidin 
ja lapsen välinen suhde on usein kuin romanssi. Oman lapsen odotuksen ja saami-
sen riemu, vauvan hoito ja pelkästään hänen ehdoillaan eläminen riittävät naiselle 



48

äitiyden alussa. Eeva Jokinen (2004, 341) puolestaan kirjoittaa, että äitiys on jotain, 
joka linkittää naiset naisten ketjuun ja luo yhteyksiä ja jaettuja kokemuksia naisten 
välille. Jokisen mukaan halussa tulla äidiksi on sellaisia puolia, joita emme koskaan 
voi tarkasti määritellä. Toisaalta se on myös luonnollistettua kulttuuria, ja se on 
äidiksi tulemisen halun tutkittavissa oleva puoli. Tämä kulttuuri on löydettävissä 
lääketieteestä, patriarkaatista ja heteroseksuaalisesta järjestyksestä (Jokinen 2004, 
356.)

Omassa tutkimuksessani sekä nuorilla että varttuneilla äideillä halu tulla äi-
diksi oli yleensä melko vaikeasti määriteltävissä. Monet nuorista äideistä kertoivat 
”aina halunneensa” lapsia, ja että lapsen saaminen ainakin jossain vaiheessa elä-
mää oli ollut heille itsestäänselvyys. Vaikka raskaus olisi ollut suunnittelematon, 
tieto siitä otettiin useimmiten vastaan myönteisesti. (Niemelä & Kelhä 2005, 23.) 
Varttuneempien naisten kohdalla syyt lapsen haluamiseen olivat moninaisempia. 
Saattoi olla kyse ”oikeasta ajasta” tulla äidiksi, sopivan kumppanin ja lapsen isän 
löytymisestä tai jonkinlaisen hallitsemattoman ”vauvakuumeen” puhkeamisesta. 
Jotkut puhuivat myös biologisesta kellosta, joka kumisee juuri ennen neljääkym-
mentä ikävuotta. Tällöin halu saada lapsi näyttäytyi myös eräänlaisena biologisena 
”pakkona” – biologisen lapsen saamisen mahdollisuudet vähenivät naisten mu-
kaan hetki hetkeltä. (Kelhä 2005, 205–206.) Äidiksi tulemisen lisäksi haastateltuja 
naisia oli ennen raskautta ja sen aikana pohdituttanut myös äitinä oleminen: ne 
toiveet ja pelot, joita äitiys toisi väistämättä mukanaan.

Ritva Nätkin (1997, 210–211) tutkimuksen mukaan koulutetuilla naisilla on 
”varaa” murtaa äitiyden hierarkioita. Heillä on myös lupa erilaiseen äitiyteen tai 
äitiyteen ilman miestä sekä lupa arvostella äitiydessään eri alojen ammattilaisia 
– siis määritellä äidin kategoriaa uudelleen. Omassa tutkimuksessani korkeasti 
koulutetut varttuneemmat äidit eivät kuitenkaan lähteneet murtamaan konven-
tionaalisen äitiyden kategoriaa, vaan muun muassa korostivat kahden vanhemman 
merkitystä lapsen kannalta sekä tukeutuivat lapsenhoidossa usein asiantuntijoihin 
ja ammattilaisiin. Toisaalta tapoja murtaa äitiyden hierarkioita löytyi sekä nuorien 
että varttuneempien äitien puheesta. Nuoret äidit esimerkiksi kyseenalaistivat asi-
antuntijatiedon merkitystä lastenhoidossa ja korostivat ”maalaisjärjen” käyttöä ja 
perimätietoa (Kelhä 2008, 92). Varttuneet äidit taas saattoivat puhua pienen lapsen 
hoitamisesta ”henkisesti kuluttavana” tai ”älyllisesti haastamattomana” ja puolus-
tivat näin kulttuurisesti varhaista palkkatyöhön palaamistaan (Kelhä 2005, 212). 
Itse olen paikantanut sekä äitinä olemisen konventiot että murtumat erityisesti 
äitien ikään ja yhteiskuntaluokkaan. Yhteistä näille äitiyden kertomisen tavoille on 
kuitenkin se, että ne pyrkivät perustelemaan erilaiset valinnat, ratkaisut ja tapah-
tumat ”lapsen tarpeilla” tai ”lapsen parhaalla” (ks. myös Lawler 2000, 139; Martis-
kainen de Koenigswarter 2006, 186).

Tämän yhteenveto-osuuden johdannossa kirjoitin, että väitöstutkimukseni al-
kuperäisenä tarkoituksena oli tarkastella äitiyttä naisena olemisen tapana, siis mah-
dollisimman irrallaan äidin ja lapsen välisestä suhteesta. Tämä ei kuitenkaan liene 
mahdollista: äitiys on suhde lapseen (Vuori 2003, 347) ja puhe äitiydestä tuntuu 
vääjäämättä kiertyvän kohti tämän suhteen moraalista ulottuvuutta – ovatko äidin 
toimet hyväksi lapselle, onko äiti hyvä vai huono? Näihin pohdintoihin tutkimuk-
seni haastatteluissa palattiin yhä uudelleen. Oman tulkintani perusteella äitiydes-
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tä on miltei mahdotonta puhua ilman moraalista näkökulmaa. Tämä näkökulma 
sisältyy vallitseviin kulttuurisiin ja sosiaalisiin äitiysdiskursseihin, joihin kuuluvat 
ajatukset ja uskomukset hyvästä äitiydestä. Näihin uskomuksiin vaikuttavat myös 
ne sosiaaliset ja kulttuuriset kontekstit, joissa äidit ja lapset elämäänsä elävät (ks. 
myös Miller 2005, 107; Nousiainen 2004).

7.2 Äitiys, ikä ja yhteiskuntaluokka

Erilaiset äitiyteen liittyvät asiat järjestäytyivät aineistossani paitsi naisten iän, myös 
heidän yhteiskunnallisen taustansa perusteella. Yhteiskuntaluokka näyttäytyy ai-
neistossani ainakin haastateltujen naisten suhteessa ydinperheeseen, asiantunti-
jatietoon sekä rahaan ja toimeentuloon. Taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja 
henkilökohtaiset resurssit ovatkin perheissä usein vahvasti riippuvaisia toisistaan 
(Gillies 2005, 842). On myös huomattava, että aineistossani luokka ja ikä kietou-
tuvat toisiinsa, ja on osin mahdotonta erottaa sitä, mitkä eri-ikäisten äitien koke-
muksista ovat yhteydessä luokkaan ja mitkä ikään. (Kelhä 2008.) Erityisesti nuor-
ten äitien kokemukset iästään liittyivät vahvasti aikuistumiseen ja aikuisuuteen, 
vaikka niitä määriteltiinkin eri tavoin.

Marko Raitasen (2001) tutkimuksen mukaan vanhempien luota muutto, kou-
lutuksen päättäminen, työelämään siirtyminen ja vakituisen parisuhteen muodos-
taminen eivät ole nuorten mielestä riittäviä kriteereitä omaa aikuisuutta pohdit-
taessa. Tärkeinä aikuistavina tekijöinä pidettiin myös yksilöllisiä tekijöitä kuten 
itsenäistymistä, joka ilmenee esimerkiksi vastuun kantamisena ja arjen ongelmista 
selviämisenä. Toisena aikuistumiskriteerinä oli oman arvomaailman mukaan elä-
minen. Nuoret eivät halunneet toimia muiden sanomisten mukaan ajattelematta 
asioita itse, ainoastaan tullakseen hyväksytyiksi. Kolmas kriteeri oli tasa-arvoisuus 
vanhempien kanssa, sekä taloudellisesti että arvomaailmallisesti. Aikuisuus nähtiin 
elämänvaiheena, jonka keskeinen mittari on elämänhallinta. (Raitanen 2001, 203 – 
204.) Aikuistumisessa ei kuitenkaan ole kyse vain yksilöiden ratkaisuista. Erilaiset 
siirtymäprosessit vaihtelevat huomattavasti esimerkiksi nuorten sosiaalisen taus-
tan tai elinympäristön perusteella, ja ne voivat olla myös keskenään ristiriitaisia 
eri elämänalueilla. (Aapola & Ketokivi 2005, 10–11; Aapola 1999.) Suomalaisessa 
yhteiskunnassa omista vanhemmista irtautuminen ja itsenäistyminen suhteellisen 
nuorella iällä nähdään myönteisenä. Myös sosiaali- ja koulutuspolitiikka tarjoavat 
erilaisia mahdollisuuksia varhaiseen itsenäisyyteen ja aikuistumiseen. (Lahelma & 
Gordon 2008, 211–212.)  

Omassa tutkimuksessani aikuisuuden kriteereinä näyttäytyivät nuorten äitien 
keskuudessa erityisesti vastuun ottaminen omasta elämästä ja lapsesta. Äidiksi ja 
vanhemmaksi tuleminen nähtiin haastattelupuheessa tältä kannalta aikuistavana 
tapahtumana ja toisaalta aikuisen vastuullisuuden katsottiin olevan tärkeää van-
hemmuudessa. Aikuisuudelle annettiin kuitenkin myös kielteisiä merkityksiä ja 
siitä haluttiin sanoutua irti. ”Aikuisen” positioon asettuminen tuntui tarkoitta-
van nuoruuteen liitetyn hauskan ja vauhdikkaan elämäntavan päättymistä. Myös 
”nuoren” positiosta käsin on mahdollista täyttää vastuulliseen vanhemmuuteen 
liittyviä odotuksia. Vanhemmuus asettuu näin osaksi nuoruutta ja näyttäytyy ren-
nompana ja tietynlaisen nuoruuteen kuuluvan hulluttelun mahdollistavana. Ai-
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kuisuudesta irti sanoutuneet haastateltavat pitivät aikuisuutta ”tylsänä” ja sanoivat 
sen alkavan ”ehkä joskus nelikymppisenä”. Nuoruus ja vanhemmuus on heidän 
mukaansa mahdollista yhdistää omaksumatta aikuisuuteen liitettyjä jäykkiä ja yli-
huolehtivia ajatusmalleja (ks. myös Hirvonen 2000). Toisaalta suurin osa haasta-
telluista nuorista äideistä nimesi aikuistumisen hyvän äitiyden ehdoksi. 

Aikuistumiseen ja elämänkulkuun liittyvät odotukset ovat usein myös suku-
puolittuneita ja luokittuneita. Valerie Walkerdine, June Melody ja Helen Lucey 
(2001) kirjoittavat, että keskiluokkaisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvat 
vaatimukset kasvavat jatkuvasti. ”Tyttöenergiasta” (girl power) puhuvat diskurssit, 
jotka korostavat valinnan ja vaihtoehtojen vapautta ja rajattomia mahdollisuuksia, 
sisältävät ihanteen, jonka vaatimusten mukaan on lähes mahdotonta elää. Tämän 
diskurssin kautta nuoret naiset tulkitsevat epäonnistumisensa henkilökohtaisiksi 
patologioiksi. Walkerdine kollegoineen (2001, 179–182) on tarkastellut muun mu-
assa keskiluokkaisten tyttöjen koulusuorituksia ja heidän suhtautumistaan niihin. 
Usein näiden tyttöjen vanhemmat odottavat jatkuvia erinomaisia arvosanoja ja 
usein kiitettävätkin arvosanat mielletään tavallisiksi tai keskiverroiksi. Tämä joh-
taa siihen, että tyttöjen kokema ylpeys omista saavutuksistaan vähenee tai kato-
aa kokonaan. Opiskelusta tulee ahdistavaa ja ilotonta puurtamista, jonka ainoa 
tarkoitus on johtaa hyvään ammattiin ja työpaikkaan. Valinnan ja vaihtoehtojen 
vapaus pelkistyy yhdeksi ainoaksi mahdolliseksi elämänkuluksi.

Työväenluokkaisten ja keskiluokkaisten nuorten naisten elämässä suhde sub-
jektiivisuuden muotoutumisen ja sosiaalisen sääntelyn välillä onkin Walkerdinen 
ja hänen kollegoidensa (2001) mukaan keskeinen heidän elämänkululleen. Kes-
kiluokkaisen järjestyksen omaksuneet tytöt haluavat uran ensin ja perheen myö-
hemmin, kun taas työväenluokan tytöt mieluummin yhdistävät lapsen saamisen 
ja myöhemmän palkkatyöuran. (Walkerdine ym. 2001, 208–209.) Ero on siis vain 
elämänkulun järjestyksessä. Erityisesti Suomessa koulutusta ja ammattia pidetään 
tärkeinä (Komulainen 1998, 21; Puuronen 2006), ja ne halutaan hankkia jossain 
elämänvaiheessa varhaisesta äidiksi tulemisesta huolimatta. Puheet ”sossuäideis-
tä”, jotka tehtailevat lapsia liian nuorina ja hakevat elantonsa sosiaalitoimiston 
luukulta (ks. Kelhä 2008), ovat siis ainakin tämän tutkimuksen perusteella vah-
vasti yleistäviä, joskaan eivät vieraita yhdellekään tutkimukseeni osallistuneista 
nuorista äideistä.

Beverley Skeggs (1997) kirjoittaa, että niille nuorille naisille, jotka jo 16-vuo-
tiaina ovat kokeneet koulutusjärjestelmän yhteiskunnallisiin asemiin valikoivan 
tehtävän kielteiset puolet, hoiva tarjoaa keinon arvostaa itseään ja investoida it-
seensä, mahdollisuuden ’tehdä itsestään jotain’. Se mahdollistaa nuorten naisten 
tunnistamisen kunniallisiksi, vastuullisiksi ja kypsiksi. Hoiva on kulttuurinen re-
surssi, johon heillä on pääsy ja jota he voivat käyttää. Vastuullisuus antaa kunni-
allisuutta. (Skeggs 1997, 56–59.) Tullessaan hoivan ja vastuullisuuden kautta tun-
nistetuiksi kunniallisiksi nuoret naiset voivat kääntää luokkajaon päälaelleen ja 
vakuuttaa moraalista ylemmyyttään keskiluokkaisiin naisiin nähden – nämä kun 
käyttäytyvät ”luonnottomasti ja vastuuttomasti” ulkoistamalla lapsensa muiden 
hoitoon (Skeggs 1997, 71).

Myös omassa tutkimuksessani useat nuoret naiset puhuivat itsestään vastuul-
lisina äiteinä vertaamalla itseään vanhempiin ja ”koulutettuihin” äiteihin. He pa-
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heksuivat havaitsemaansa yritystä suunnitella ja aikatauluttaa raskaus, synnytys ja 
jopa lapsi mahdollisimman tarkasti. Lisäksi he, kuten Beverley Skeggsinkin (1997) 
tutkimuksen nuoret naiset, epäilivät työuran ja äitiyden yhteensopivuutta. He ih-
mettelivät myös sitä, miksi lapsiperheille tarkoitettuja tukia jatkuvasti leikataan 
ja kotiäitiyttä ei arvosteta yhteiskunnassamme. Toisaalta useat nuoret äidit sanoi-
vat, että jos saisivat valita uudestaan, he odottaisivat lapsen hankkimista siihen 
asti, kunnes olisivat hankkineet ammatin. Ihanteellisena ikänä äidiksi tulemiselle 
he pitivät noin kahdenkymmenen vuoden ikää, kun taas varttuneempien äitien 
mielestä sopivin ikä oli noin kolmikymmenvuotiaana. Tämän kymmenen vuoden 
eron äidiksi tuloiän ihanteessa voi nähdä kertovan myös erilaisista ihanteellisista 
elämänkuluista. Nuorille äideille ihanteellinen elämänkulku merkitsi usein suh-
teellisen lyhyttä ammattiin valmistavaa koulutusta ja perheen perustamista heti 
valmistumisen jälkeen. Oman ammatin merkitystä korostettiin, mutta toisaal-
ta perhettä pidettiin ensisijaisen tärkeänä työuraan nähden (ks. Käyhkö 2006). 
Useimmat varttuneet äidit painottivat pidentyneen nuoruuden mallin mukaisen 
vapaan nuoruuden ja pidemmän etsikkoajan tärkeyttä ennen perheen perustamis-
ta. Tuohon aikaan kuuluvat heidän mukaansa paitsi opiskelu ja työuran aloittami-
nen myös itsen ja parisuhteen etsiminen, matkustelu ja hauskanpito (ks. Ketokivi 
2005, Gordon & Lahelma 2004).

Naisen ikään ja elämänkulkuun liitettävien yksiselitteisten mielikuvien ja mer-
kitysten ja ikään sidottujen aikataulutuksien, järjestyksien ja sopivuuksien sanotaan 
ainakin osittain olevan muuttumassa. Tähän ovat syynä muun muassa keskimää-
räisen eliniän piteneminen, lääketieteen kehittyminen, suurten ikäluokkien keski-
ikäistyminen, työelämän muutokset uusine koulutusvaatimuksineen sekä uudet 
perherakenteet ja eläkejärjestelyt. (Nikander 1999, 28–29; Vakimo 2003.) Zheng 
Wu ja Lindy McNeill (2002, 191) toteavat, että tieto naisen hedelmällisyydestä ja 
synnytyksen terveysriskeistä on lisääntynyt, ja sen myötä sosiaalisesti hyväksyttä-
vä synnytysikä on pidentynyt. He esittivät tutkimuksessaan kanadalaisten naisten 
äitiyden lykkääntymiselle kaksi hypoteesia. Ensimmäisen hypoteesin mukaan nai-
set olisivat hyvin innokkaita tulemaan äideiksi saatuaan opiskelut loppuun ja työ-
uransa käyntiin. Toinen hypoteesi ehdotti, että koulutetut naiset eivät hanki lapsia, 
koska heillä on laajempi kirjo mahdollisuuksia ja suurempi halu henkilökohtaisen 
autonomian säilyttämiseen. Tilastollisessa analyysissa jälkimmäinen hypoteesi sai 
huomattavasti enemmän tukea. (Wu & McNeill 2002, 208–209.)

Anna Raija Nummenmaa (1996) on niin ikään tilastollisessa analyysissaan 
todennut, että lasten hankkimisen ajankohta on sekä miehillä että naisilla yhte-
ydessä koulutukseen. Korkeasti koulutetut naiset solmivat yleensä parisuhteen 
lähes samanikäisinä kuin naiset yleensäkin, mutta he pyrkivät työn ja perheen 
yhteensovittamiseen siirtämällä lasten hankkimisen ajankohtaa ja rajoittamalla 
lasten lukumäärää. (Nummenmaa 1996, 58.) Sosiaaliset kokemukset, henkilökoh-
taiset pyrkimykset sekä yksilöllisesti määräytyvät merkittävät tapahtumat tekevät 
elämänkuluista erilaisia. Toisaalta eläminen ikäsidonnaisissa, yhteiskunnallisesti 
määrittyneissä organisaatioissa yhdenmukaistaa niitä. Helena Puhakan (1998) 
tutkimukseen osallistuneiden naisten elämänkuluissa tulivat selkeästi esiin omien 
tavoitteiden ja ympäristön väliset erilaiset suhteet sekä monet postmodernille ajal-
le ominaiset piirteet: elämänkulun epäjatkuvuus, ennustamattomuus ja sattuman-
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varaisuus. Naisten elämänkulku näytti olevan jatkuvaa vuoropuhelua ja neuvotte-
lua ympäristön ja yksilön omien tavoitteiden kanssa. (Puhakka 1998, 203–204.)

Raija Julkunen, Jouko Nätti ja Timo Anttila (2004) kirjoittavat, että naisen elä-
mässä on (post)modernissa yhteiskunnassakin säilynyt esimodernin piirteitä, jot-
ka nojaavat tapahtumien, prosessien ja ruumiillisuuden omaan logiikkaan. Tässä 
aikajärjestyksessä asioita tehdään tai niitä tapahtuu edelleen siksi, että ”aika on 
kypsä”, esimerkiksi lapsi syntyy, lasta imetetään, tai menopaussi alkaa. Naiset elä-
vät miehiä enemmän kahdessa eri aikajärjestyksessä, edellä kuvatussa sekä kellon 
ja kalenterin rytmittämässä, ja niiden leikkauskohdissa. Äitiyden ja vaimouden 
emotionaaliset ja ajalliset sitoumukset ovat monesti isyyden ja aviomieheyden 
vaatimuksia tiukemmat. (Julkunen ym. 2004, 150–151.) Tutkimukseeni osallis-
tuneista varttuneemmista naisista harva sanoi kuitenkaan tietoisesti lykänneensä 
perheen perustamista. Jotkut olisivat halunneet lapsen jo paljon aikaisemmin, jos 
olosuhteet olisivat olleet suotuisammat. Vaikuttaa siltä, että ihanteelliseen äitiy-
teen liitetään yhteiskunnassa edelleen monenlaisia ehtoja, joiden täyttäminen vaa-
tii odottamista ja valmistautumista. Varttuneiden naisten puheessa äitiys kytkeytyi 
vahvasti opintojen jälkeiseen elämään, vakinaiseen palkkatyösuhteeseen ja hetero-
seksuaaliseen ydinperheeseen. (Kelhä 2005, 214–215.)

7.3 Lopuksi 

Olen tässä tutkimuksessa analysoinut haastattelemieni eri-ikäisten naisten puhetta 
sekä mediapuhetta äitiyteen liittyvistä toiveista, ongelmista ja erityisesti ”sopivasta” 
iästä tulla äidiksi, sekä tarkastellut niitä vasten yleisempää tutkimuspuhetta ja viran-
omaispuhetta samasta aiheesta. Tässä viimeisessä alaluvussa esitän lyhyesti, miten 
nämä puhetavat yhtäältä heijastelevat toisiaan ja toisaalta ovat ristiriidassa suhteessa 
toisiinsa. Naisen elämänkulussa ei tunnu nykyisessä länsimaisessa elämänjärjestyk-
sessä olevan ajankohtaa, joka olisi täysin oikea ja sopiva äidiksi tulemiselle.  

Tutkimukseeni osallistuneet äidit esittivät haastatteluissa monenlaisia tulevai-
suuteen liittyviä toiveita, haaveita ja pelkoja. Nuorten äitien yleisin toive oli, että 
heidät kohdattaisiin sekä asiantuntijatapaamisissa (esimerkiksi neuvolassa) että ar-
kielämässä yksilöinä, eikä ainoastaan ”nuorten äitien” edustajina, joilla oletetaan 
olevan vaikeuksia äitiydessään. Monet myös halusivat sanoutua irti halventavaksi 
koetusta ”sossuäiti”-diskurssista (Kelhä 2008, 95). Suomalaisen yhteiskunnan kou-
lutususko näkyi nuorten äitien toiveissa: kaikki mainitsivat opiskelun ja työpaikan 
kuuluvan tulevaisuuteensa. Erityisesti nuoret äidit toivoivat yhteiskunnalta talou-
dellista tukea äitiyteensä: suurempaa perusäitiyspäivärahaa ja kotihoidontukea 
sekä sotilasavustusta pienten lasten armeijassa oleville isille, mutta myös parempaa 
harkintaa päivähoitohenkilökunnan lomauttamisiin ja päiväkotien lakkauttami-
siin. Jotkut nuorista äideistä puhuivat siitä, miten hankalaa alaikäisenä on toimia 
vanhempana, ja ehdottivat ratkaisuksi jonkinlaista poikkeuslakia alaikäisille äideil-
le. Tulevaisuudelta toivottiin ”ihan tavallista elämää”, elämänkumppania tai avio-
liittoa nykyisen kumppanin kanssa, lisää lapsia, ajokorttia, omakotitaloa ja sitä, että 
lapsilla olisi hyvä lapsuus ja että heistä kasvaisi ”kunnon ihmisiä”.

Myös varttuneemmat äidit toivoivat asiantuntijoilta yksilöllisempää suhtautu-
mista vanhempiin erityisesti lastenhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Tämä merkitsi 
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sitä, ettei vaikkapa imetyksessä tai nukuttamisessa olisi vain yhtä ainoaa ”oikeaa” 
ratkaisumallia, vaan neuvoissa olisi enemmän monimuotoisuutta. Varttuneet äidit 
kaipasivat lapselle vanhempien lisäksi muitakin hoitajia, koska korkeamman ikän-
sä vuoksi heidän sosiaalinen tukiverkostonsa saattoi olla melko pieni (Kelhä 2008, 
90). Myös työn ja perheen yhteensovittamiseen haluttiin joustavuutta, esimerkik-
si mahdollisuutena osa-aikatyöhön. Vaikka useimpien varttuneiden äitien elämä 
oli taloudellisesti suhteellisen turvattua, tulevaisuuden suhteen he olivat selkeästi 
nuoria äitejä huolestuneempia. Pelot kohdistuivat omaan ikään ja lapsen tulevai-
suuteen: omaan terveyteen ja jaksamiseen, sekä siihen, joutuuko lapsi mahdolli-
sesti myöhemmin häpeämään vanhoja vanhempiaan (Kelhä 2005, 209). Toiveina 
olivat muun muassa toinen lapsi, työpaikan vaihto, mahdollisuus matkustella, 
rauhallisempi jakso elämässä ruuhkavuosien jälkeen, aikaa itselle ja parisuhteelle 
sekä onnellinen ja hyvä elämä lapselle. Millaisina nämä eri-ikäisten äitien toiveet 
sitten näyttäytyvät suhteessa viranomaispuheeseen, perhepoliittisiin keskustelui-
hin ja hallituksen linjauksiin?

Luvussa 2.2 mainitsemani sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2003 perhe-
poliittiseen strategiaan kirjatut tavoitteet ensisynnyttäjien keski-iän alentumisesta 
ja vanhempien osuuden lisääntymisestä lasten hoidossa eivät näytä kokonaan to-
teutuvan vuoteen 2010 mennessä. Ensisynnyttäjien keski-ikä ei ole alentunut, jos 
kohta ei juuri noussutkaan (Stakes 2007). Pienten lasten kotihoito on sen sijaan 
pysynyt Suomessa 1990- ja 2000-luvuilla verraten korkealla tasolla. Esimerkiksi 
Ruotsissa kaksivuotiaista lapsista lähes 90 prosenttia käytti päivähoitopalveluja 
vuonna 2004, Suomessa 45 prosenttia. Suomessa pienten lasten äidit valitsevat 
ansiotyön sijasta pitkiä kokopäiväisiä hoitojaksoja, eivätkä vie lapsiaan hoitoon, 
kuten muissa Pohjoismaissa. Äitien ”valinnat” ovat kuitenkin osin myös pakkoja 
ansiotyön mahdollisuuden puuttumisen tai osa-aikaisten työpaikkojen vähyyden 
takia. Niin ikään useissa suomalaisissa kunnissa kannustetaan kotihoitoon paikal-
lispoliittisin päätöksin, muun muassa maksamalla kuntakohtaisia lisiä kotihoi-
dontukeen. (Haataja 2006, 47–48.) Lisäksi suomalaiset miehet käyttävät mahdol-
lisuuttaan vanhempainvapaaseen huomattavan harvoin (mt. 32). Anttosen (2003, 
185) mukaan naisten pitkät hoitovapaat ja vahva sitoutuminen omien lasten hoi-
toon ovat muodostuneet osaksi ”normaalia” äitiyttä Suomessa.   

Oman tutkimusaineistoni ja muun tutkimuskirjallisuuden valossa minua ihme-
tyttää se, miten tavoitteiden ensisynnyttäjien keski-iän alentumisesta ja lasten koti-
hoidon lisääntymisestä edes oletetaan toteutuvan, ainakaan toisiaan tukevina. Jos 
naisten yhtäältä odotetaan ”hankkivan” lapsia nykyistä aiemmin ja toisaalta ennen 
sitä kouluttavan itsensä ja työllistyvän, jotta pääsisivät kohtuullisille äitiyspäivära-
hoille ja lapsen hoitaminen kotona olisi ylipäätään taloudellisesti mahdollista, jous-
tavuutta ja erilaisia vaihtoehtoja kaivataan sekä palkkatyön ja äitiyden yhdistämiseen 
että hoitomuotoihin. Poliittisissa keskusteluissa on usein tapana puhua ”äitiydestä” 
tai ”vanhemmuudesta” ikään kuin niihin liittyvät ratkaisut, valinnat ja tapahtumat 
olisivat kaikilla suomalaisilla samanlaisia. Jo oman tutkimukseni pienehkö aineisto 
osoittaa, miten erilaisista sosiaalisista lähtökohdista tulevien ja erilaisissa elämänvai-
heissa ja -tilanteissa olevien äitien toiveet ja tarpeet eroavat toisistaan.

Aiemmin mainitsemani haastattelemieni äitien toive tulla huomioiduiksi yk-
silöinä tuntuu toteutuvan paremmin mediapuheessa kuin viranomaisten puhees-
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sa. Tutkimustani varten läpikäymieni Vauva- ja KaksPlus -lehtien vuosikerroissa 
(1997–2005) äitiysartikkelien ehdottomasti yleisin aihe oli jotenkin ”erilainen” 
äitiys, josta kirjoitettiin eri tavalla kuin ”tavallisesta”, kolme- tai nelihenkiseen 
heteroseksuaaliseen ydinperheeseen kuuluvan noin kolmekymppisen naisen äiti-
ydestä. Tähän kategoriaan kuuluivat ”liian” nuorista ja ”liian” vanhoista äideistä 
kertovien artikkelien lisäksi ainakin yksinhuoltajaäideistä, suur- tai uusperheen 
äideistä, monikkoperheiden äideistä sekä keskosten äideistä kertovat artikkelit. 
Ne olivat valtaosin henkilöhaastatteluja asiantuntijan kommentein höystettyinä. 
Kaikissa näissä artikkeleissa oli havaittavissa sankari- tai selviytymistarinan piir-
teitä. Tällä tavoin niissä voidaan ajatella uusinnettavan kulttuurista kertomusta 
vahvasta suomalaisesta naisesta ja äidistä, joka selviää vaikeuksista valittamatta 
(Husu & Tainio 2004, 63). ”Erilaisuuksien” etsiminen voi myös olla keino uusintaa 
normaalia ydinperheäitiyttä kulttuurisesti tavoiteltavimpana ja vähiten vaikeuksia 
aiheuttavana äitiyden muotona. Samalla luodaan kuvaa keskenään homogeenisis-
tä äitien ryhmistä, kuten yksinhuoltajaäidit tai äitipuolet, joilla on hyvin saman-
kaltaisia toiveita tai ongelmia.   

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että erilaisiin äitiyspuheisiin sisältyy käsitys tie-
tynlaisesta hyvästä äitiydestä, vaikka nämä käsitykset saattavatkin erota toisistaan. 
Myös omassa tutkimusasetelmassani olen käyttänyt ”vääränikäisyyden” käsitettä, 
joka lainausmerkeistä huolimatta antaa ymmärtää jonkinlaisen ”oikean” iän äidiksi 
tulemiselle. Väitöskirjani alussa siteerasin haastattelemaani nuorta äitiä Hannea, 
jonka mukaan lapsen saamisesta tulee naiselle jokaisessa iässä ”jotain sanomista”. 
Nuorella äidillä ”jää koulut kesken”, kolmekymppisellä ”katkeaa uraputki” ja neli-
kymppinen onkin jo ”liian vanha”. Mielestäni Hanne osuu asian ytimeen. Vaikka en 
tässä tutkimuksessa haastatellutkaan ”oikeanikäisiä” kolmekymppisiä äitejä, heidän 
kokemansa ongelmat erityisesti työmarkkinoilla tulivat esiin sekä tutkimusaineis-
toissani että erilaisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Naisen elämänkulusta ei 
tunnu länsimaissa löytyvän ajankohtaa, johon lapsen saaminen luontevasti sopisi. 
Lisäksi on todettava, että äidiksi tulemisen oikeanikäisyys on sosiaalinen ja kulttuu-
rinen konstruktio. 

Tina Miller (2005, 6) väittää, että tulevaisuudessa länsimaissa naiset tulevat yhä 
useammin äideiksi hyvin nuorina, niin sanottuina ”teiniäiteinä” tai sitten myöhem-
mällä iällä, kun työura on jo vakiinnutettu, joko parisuhteessa tai yksin. Vaikka 
minulla ei ole tutkimukseni nojalla mahdollisuutta ottaa kantaa siihen, tuleeko 
Millerin väite toteutumaan, naisten elämänkulut tulevat todennäköisesti moni-
muotoistumaan ja pirstaloitumaan entisestään. Myös väestöryhmien väliset hyvin-
vointierot ovat kasvussa. Viimeaikaiset yhteiskunnalliset muutokset – esimerkiksi 
työelämän ehtojen tiukentuminen ja hyvinvointipalvelujen leikkaukset – ovat vai-
kuttaneet perheisiin voimakkaasti ja polarisoivasti. Siinä missä hyvin toimeentule-
vat perheet voivat käyttää julkisten sijasta yksityisiä ostopalveluja, on vähävaraisten 
perheiden luotettava yksityiseen hyväntekeväisyyteen tai oltava ilman. Kaikilla näil-
lä seikoilla on suoraa vaikutusta siihen, millaiseksi vanhemmuus erilaisissa per-
heissä muotoutuu. Tutkimuksellisesti tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että erilaiset 
sosiaaliset eronteon muodot on perhe- ja äitiystutkimuksessa huomioitava entistä 
herkemmin. Näin on mahdollista ymmärtää paremmin äitiyden moniulotteista 
luonnetta. 
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Liitteet

Liite 1

Hei!

Teen Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella väitöskirjaa eri-ikäisten äi-
tien äitiydestä. Tutkimukseni työnimenä on ”Minkä ikäisenä äidiksi? Varhainen ja 
lykkääntynyt äitiys kulttuurisissa ikäjärjestyksissä”. Olen haastatellut tutkimusta-
ni varten nuorina (alle 20-vuotiaina) ja varttuneina (noin 40-vuotiaina) ensim-
mäisen lapsensa saaneita äitejä. Nuorten ja varttuneidenkin äitien ikää käsitellään 
usein julkisuudessa jonkinlaisena ongelmana. Haluaisin tutkimuksessani tuoda 
esiin eri-ikäisten äitien omat ajatukset iästään ja äitiydestään. Jos siis olet tullut 
äidiksi alle 20-vuotiaana tai noin 40-vuotiaana, pyytäisin sinua haastatteluun.

Haastattelut ovat vapaamuotoisia kertahaastatteluja ja kestävät noin tunnin. 
Keskustelunaiheet koostuvat lähinnä ikään, aikuistumiseen ja äitiyteen liittyvistä 
kysymyksistä. Ajasta ja paikasta voidaan sopia sinun aikataulujesi mukaan. Usein 
haastattelut on tehty haastateltavan kotona, jos se on helpointa, mutta muitakin 
vaihtoehtoja toki on. Käsittelen kaikki haastattelut nimettöminä ja ehdottoman 
luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Terveisin,

Minna Kelhä

(Puhelinnumero ja sähköpostiosoite)  
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Liite 2

HAASTATTELURUNKO

Aika ennen lapsen syntymää
• Lyhyt elämäntarina: oma lapsuus, nuoruus, opiskelu, työ/ura, parisuhde/-

suhteet, harrastukset, matkustelu
• Halusitko lasta aiemmin (miksi – miksi ei)
• Oliko raskaus suunniteltu – harkitsiko aborttia, miksi
• Mitkä asiat vaikuttivat lapsen ”hankkimiseen”
• Lapsen isä – kerro hänestä

Raskaus ja synnytys
• Kenelle kerroit ensin raskaudesta – muiden suhtautuminen (lapsen isä, omat 

vanhemmat, ystävät, sukulaiset) – millainen vaikutus muiden suhtautumi-
sella oli sinuun

• Millaista oli olla raskaana
• Raskauden aikainen tukiverkosto ja mahdollinen valmentautuminen äitiy-

teen
• Sanoiko joku jotain iästäsi – mietitkö itse ikäkysymystä
• Pelkäsitkö synnytystä – jos niin mitä teit
• Miten synnytys meni – oliko lapsen isä tai joku muu mukana
• Miten äitinä oleminen lähti käyntiin (tukiverkosto)

Äitiys
• Millainen äiti olet
• Onko lapsen saaminen muuttanut sinua – miten
• Mitä äitiys sinulle merkitsee
• Millainen on hyvä / huono äiti
• Mikä äitiydessä on parasta / raskainta
• Oletko joutunut uhraamaan jotain lapsen takia – mitä
• Arjen pärjäämisen keinot – miten yhdistää äitiys ja työ, opiskelu tms.
• Äidin syyllisyys
• Millainen on suhde omaan äitiin
• Kasvatusnäkemyksien erot / yhtäläisyydet oman äidin kanssa – sukupolvikes-

kustelua?
• Ketkä hoitavat lastasi (mahdollinen jaettu äitiys tai kasvattajuus)
• Etsitkö ja mistä etsit apua lastenhoito ja -kasvatusongelmiin: oma äiti, suku, 

ystävät, lehdet, kirjat, netti, asiantuntijat
• Suhde viranomaisiin: yhteiskunnan ja järjestöjen tarjoamat palvelut
• Taloudellinen puoli: Millaista tukea olet saanut, millaista toivoisit
• Seuraatko yhteiskunnallista keskustelua äitiydestä (lehdet, tv, radio), kosket-

taako se sinua
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”Oma elämä”
• Käykö töissä, urasuunnitelmat, kotiäitiys – miksi?
• Harrastukset, ystävät
• Jääkö aikaa itselle
• Väsymys

Ikä
• Oletko aikuinen – miksi / miksi et
• Milloin sinusta tuli aikuinen
• Mitä aikuisuus on – mitä se sinulle merkitsee
• Mitä ikä sinulle merkitsee
• Millaisissa tilanteissa ikä nousee esiin
• Oliko ”oikea ikä” saada lapsi
• Onko tilanteita, joissa olet iloinen siitä, että teit lapsen tämänikäisenä – entä 

tilanteita, joissa se harmittaa
• Mielestäsi äidin ihanteellinen / sopiva ikä
• Onko joku mielestäsi liian nuori tai vanha äidiksi
• Mistä arvelet sen johtuvan, että naiset synnyttävät nykyään yhä myöhem-

min
• Onko iällä merkitystä äitiyden kokemukseen
• Onko lähipiirissäsi muita samanikäisinä lapsen saaneita
• Suositteletko nuorena / vanhempana äidiksi ryhtymistä muille

Lapsen isä / parisuhde
• Olitteko pitkään yhdessä ennen lasta
• Halusiko isä lapsen 
• Miten lapsen tulo on vaikuttanut parisuhteeseen
• Miten menee nyt – arkipäivän tuki
• Millainen isä hän on
• Jos eronneet, millaiset välit
• Mahdollinen uusi parisuhde

Tulevaisuus
• Kuvittelitko nuorempana elämääsi eteenpäin, esimerkiksi parisuhdetta, per-

heen perustamista: missä iässä – onko elämä mennyt niin kuin olit kuvitel-
lut

• Tulevaisuudensuunnitelmat, toiveet

Taustatiedot
• Ikä nyt / synnytysikä
• Siviilisääty
• Yhteiskuntaluokka ja perhetausta
• Koulutus
• Asumismuoto
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Liite 3

Vauva- ja KaksPlus- lehtien artikkelit 1997–2005

KaksPlus
• KaksPlus 4/1998, s. 42–47, ”Odottavan opiskelijan hallittu epäjärjestys” 
• KaksPlus 6-7/1999, s. 28–30, ”Vauvalle mahdollisuus”
• KaksPlus 12/1999, s. 93–95, ”Tyttö joka tahtoi äidiksi”
• KaksPlus 10/2000, s. 126–128, ”Vasta tässä iässä oli oikea aika lapselle”
• KaksPlus 6-7/2001 s. 64–67, ”Äidin onnea ensikodissa”
• KaksPlus 12/2001 s. 97–99, ”Mummi-äidin rakas katras”
• KaksPlus 1/2002, s. 23–25, ”Äidiksi tulossa” 20-, 30- ja 40-vuotiaana
• KaksPlus 5/2002, s. 98–100, ”Nuorena äidiksi”
• KaksPlus teemanumero: Odotus, kevät-kesä 2003, s. 34–35, ”Nyt tai ei kos-

kaan”
• KaksPlus 9/2003, s. 7–9, ”Äiti, 40 v ja kolme komeaa poikaa”
• KaksPlus 12/2003, 56–57, ”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan”
• KaksPlus 6/2004, s. 78–80, ”Muodin parista äidiksi, esikoinen 44-vuotiaana” 

Vauva
• Vauva 3/1998, 66–69, ”Teiniäiti aikuistuu nopeasti”
• Vauva 11/1998, 24–27, ”Meille lapsen aika on nyt”
• Vauva 2/1999, 96–99, ”Nelikymppinen vauvan äiti on väsynyt mutta onnelli-

nen”
• Vauva 2/2001, 56–57, ”Teiniäidit selviytyvät hyvin”
• Vauva 5/2002, 18–19, ”Esikoinen nelikymppisenä”
• Vauva 6-7/2002, 32–33, ”Äidiksi ehtii nelikymppisenäkin”
• Vauva 10/2002, 89–92, Teiniäidit tukevat toinen toisiaan”
• Vauva 11/2003, 54–59, ”Missä iässä äidiksi” 18-, 28-, 38- ja 48-vuotiaana äi-

diksi
• Vauva 12/2004, 60–62, ”Äidiksi ja mummoksi”




